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Remiss - Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen  
 
Beskrivning av ärendet Region Skåne har skickat ut en strategi för den hållbara gods- och 

logistikregionen på remiss. Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för 
ett gemensamt arbete mot en hållbar gods- och logistikregion som tillvaratar 
utvecklingspotential och främjar en god miljö. Helsingborgs stad har tagit fram 
ett remissyttrande som tar upp många frågor och kommentarer som direkt 
eller indirekt påverkar Familjen Helsingborg.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-03-16. 
 Bilaga 1. Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen 

(http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/strategi-for-
den-hallbara-gods--och-logistikregionen/). 

 Bilaga 2. Yttrande över Region Skånes Strategi för den hållbara gods- och 
logistikregionen, Helsingborgs stad.  

 
Föredragande Planchef Olof Selldén föredrar ärendet 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Helsingborgs stads yttrande om Strategi 

för den hållbara gods- och logistikregionen.  
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
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Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Samhällsbyggnad, Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnad, Andreas Jansson, Teknik & 
Service 
 

 
Remissvar - Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne har skickat ut en strategi för den hållbara gods- och logistikregionen på remiss. 
Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för ett gemensamt arbete mot en hållbar gods- 
och logistikregion som tillvaratar utvecklingspotential och främjar en god miljö. Helsingborgs 
stad har tagit fram ett remissyttrande som tar upp många frågor och kommentarer som direkt 
eller indirekt påverkar Familjen Helsingborg.  
 

Bakgrund 
Region Skåne tar fram en strategi för den hållbara gods- och logistikregionen som ett led i att 
skapa förutsättningar för att en utveckling som bidrar till en hållbar regional tillväxt och att nå 
målet från den regionala utvecklingsstrategin att ”Skåne 2030 ska vara en av Europas mest 
innovativa regioner; en kreativ mötesplats för branscher och organisationer där nya idéer 
skapas och utvecklas. Skåne ska också vara en levande, hållbar och attraktiv region med global 
konkurrenskraft och hög livskvalitet. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ska genom-
syra vardag och beslutsfattande, och omställningen till ett klimatneutralt Skåne ska ge utveckl-
ingskraft i arbetet”. 
 
Strategin tas fram som ett underlag till arbetet med den regionala infrastrukturplanen (RTI-
planen)och används som ett underlag i Sverigeförhandlingen. 
 

Aktuellt 
Transporter och infrastrukturprojekt har stor påverkan på miljön och den fysiska utvecklingen 
av samhället. Region Skåne identifierar ett antal trender som påverkar transportsystement så 
som; Befolkningsökning, Ökat hållbarhetsfokus, Transportstruktur, Flödesstruktur, Ökad utri-
keshandel, Globalisering av transporter, Specialisering och stordrift och Digitalisering.  
 
Dessa trender skapar utmaningar som beskrivs av Region Skåne som: Ökad transport genom 
efterfrågan av ökad utrikeshandel, Ökad transportefterfrågan genom befolkningsökning, Kapa-
citetsbrist inom järnvägssystemet, Internationella tekniska och administrativa skillnader inom 
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järnvägssystemen, Ökade utsläpp från transporter, Konkurrens mellan transportslagen, Kon-
kurrens mellan logistikverksamhet och stadsutveckling. Trenderna skapar även möjligheter 
som Regionen identifierar: Utveckla logistiksektorn, Utveckla innovativa och hållbara lösning-
ar, Unika lägen för intermodala transporter.   
 
För att uppnå målen och hantera framtida förändringar har Regionen även tagit fram strategier 
inom fyra olika områden.  

 Utveckla effektiv och konkurrenskraftig logistik 
 Stärka strategiska lägen och stråk 
 Främja hållbara transportslag och transportplanering 
 Kunskapsutveckling med hållbarhetsperspektiv. 

 
Region Skåne pekar på det gemensamma ansvar som olika aktörer måste ta får att nå en håll-
bar gods- och logistikregion där gemensamma planeringsunderlag som den regionala utveckl-
ingsstrategin och Strukturbild för Skåne ingår.  
 

Övervägande/framtid 
Till remissen på Godsstrategin 2013 tog Skåne Nordväst fram ett gemensamt yttrande för 
kommunerna inom samarbetet som Båstads kommun ställde sig bakom. Nu har Helsingborgs 
stad har förberett ett yttrande för Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen som tar 
upp många frågor och kommentarer som direkt eller indirekt påverkar Familjen Helsingborg. 
Båstads kommun kan välja att besluta att bistå Helsingborgs stads yttrande. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Anta Helsingborgs stads yttrande om Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen så 
som sitt eget och översända till Region Skåne.   
 
 
 
Båstad 2016-03-16 
 
 
Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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Målbilden i Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne är att Skåne år 
2030 ska vara en av Europas mest innovativa regioner; en kreativ mötesplats för 
branscher och organisationer där nya idéer skapas och utvecklas. Skåne ska också 
vara en levande, hållbar och attraktiv region med global konkurrenskraft och hög 
livskvalitet. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ska genomsyra vardag och 
beslutsfattande, och omställningen till ett klimatneutralt Skåne ska ge utvecklings-
kraft i arbetet. 

Skåne präglas av omfattande transporter, och en stor andel av Sveriges export och 
import passerar Skåne. Med en förväntat stigande utrikeshandel och en ökande 
befolkning, kommer transporterna allt mer att utgöra en märkbar del av vardagen 
framöver. Därför är det viktigt med en samlad strategi för det fortsatta arbetet med 
hållbara godstransporter. 

Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne syftar till att skapa 
förutsättningar för en utveckling som bidrar till en hållbar regional tillväxt. Strategin 
ska ge tydligare riktlinjer för hur infrastrukturen bör utvecklas samt för tillväxten av 
logistikområden så att Skåne bättre kan dra nytta av den tillgänglighet som dess 
geografiska läge ger. Strategin som helhet utgår från målbilden att utveckla Skåne till 
en hållbar gods- och logistikregion. Detta kräver ett tydligare ställningstagande från 
Region Skåne i regionalt strategiska frågor och att samarbetet med kommunerna 
utvecklas för att tydliggöra markanvändningsfrågor avseende lokalisering av terminaler 
och andra transportanläggningar. 

Omkring 5 procent av Skånes sysselsatta arbetar idag inom transport och logistik, 
en andel som har potential att öka om de möjligheter som gods- och logistikbran-
scherna rymmer tillvaratas och Skåne utvecklas från att vara en transitregion till en 
logistikregion. Transport- och logistiksektorn har goda förutsättningar att utvecklas 
till ett av Skånes och Öresundsregionens styrkeområden. För detta krävs en aktiv 
samverkan mellan näringslivets aktörer, offentlig sektor samt akademi, forskning  
och utveckling.

Strategin tydliggör Region Skånes ambition att integrera godstransporter och logistik- 
verksamheter i det regionala utvecklingsarbetet och visar hur godstransporterna  
ska bidra till att Skåne blir en stark och hållbar tillväxtmotor som erbjuder framtidstro 
och livskvalitet. 

Inledning
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Bulk Gods som transporteras oförpackat 

Cabotage Att som åkeri utföra transportarbete i annat land  
 än det registrerade

Cross-dockingterminal Omlastningsterminal med inkommande och utgående 
 gods utan lager 

Enhetsförpackat/ 
enhetsförberett gods Gods som packas i enheter, till exempel i trailer,  
 växelflak, container eller kassetter 

Fyrstegsprincipen  Trafikverkets metod för att gradera åtgärd i  
 transportsystemet indelat i 4 steg efter grad av insats. 
 Steg 1 Tänk om, steg 2 optimera, steg 3 bygg om, 
 steg 4 bygg nytt 

Nod/hubb Central punkt i ett nätverk

Intermodala transporter Transportkedjor där flera trafikslag används.  
 Avser vanligtvis kombinationen väg- och  
 järnvägstransport 

Kapacitetstilldelning Tilldelning av avgångstid i tidtabellen

Kombiterminal Terminal där modulariserade lastbärare byter  
 transportsätt utan att själva godset berörs 

Kombitransport Se intermodala transporter 

Logistikcenter Terminal med lagerutrymme

Multimodala transporter Transportkedjor där flera transportslag används

RoRo Roll on, roll off. Transporter på fartyg där gods rullas  
 på och av fartyget. Godset kan vara lastat på lastbil,  
 trailer och järnvägsvagnar. Godset kan också rullas på 
 och av fartyg med utrustning för detta ändamål.

TEU Twenty foot equivalent unit. Mått på standardcontainer  
 med längd 20 fot. En 40 fots container motsvarar 2 TEU

Trailer E.g semitrailer. Löstagbar påhängsvagn som dras av  
 speciell dragbil. 

TEN-T  Trans-europeiska nätverk för transport.  
 Europakommissionens prioriterade nätverk för  
 transportinfrastruktur i Europa

Trafikarbete Antalet fordon multiplicerat med transportsträcka,  
 fordonskilometer

Transportarbete Antal ton multiplicerat med transportsträcka,  
 tonkilometer

Transporterad godsmängd Antal ton
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Därför behöves en regional strategi  
för gods och logistik 

Välfungerande godstransporter är en förutsättning 
för att skapa en attraktiv region som ska attrahera 
nya invånare och locka företag att etablera sig. Det 
är viktigt att säkerställa godsflödena genom, till och 
från samt inom Skåne och utnyttja Skånes geogra-
fiska förutsättning som port mot Europa på bästa 
sätt. Samtidigt ställer ökade transporter krav på 
att hantera transporternas avigsidor, så som ökade 
miljöutsläpp, kapacitetsbrister i infrastrukturen och 
markanvändningskonflikter. 
 Effektivare logistik- och transportlösningar ger 
gynnsamma förutsättningar för ett brett och diver-
sifierat näringsliv som gynnar regionens tillväxt. 
Regionens logistikprofil kännetecknas av innovativa 
lösningar för minskad miljöpåverkan och logistik- och 
transport som inte inkräktar på Skånes levnadsmiljö. 
 Arbetet med att ta fram denna strategi har pågått 
under en längre tid. Som stöd för strategin har ett 
antal underlagsrapporter tagits fram. 

Syfte: att leda vägen
Sedan år 1997 vilar det regionala tillväxts- och ut-
vecklingsansvaret på Region Skåne. Detta innefattar 
bland annat ansvaret för att utarbeta och fastställa 
strategier för Skånes långsiktiga utveckling. Region 
Skåne är därtill ansvarig för att ta fram den regionala 
planen för transportinfrastruktur. 
 Syftet med strategin är att öka fokus på Skåne som 
logistikregion, ge vägledning i hur godstransporter 
och logistiknäringen bör utvecklas samt stödja det 
skånska näringslivet med hållbara transportlösningar 
genom utveckling av befintliga och potentiella  
logistikområden.
 För detta krävs ett regionalt helhetsperspektiv på 
gods- och logistikfrågor. För att uppnå en gemensam 
syn behöver ett program formuleras för systematiskt 
kunskapsuppbyggande. Detta ska kommuniceras i 
Skåne genom aktivt nätverksarbete, särskilt gente-
mot näringsliv och logistiksektorn, samt genom ett 
tätare samarbete med kommunerna för att tydliggöra 
markanvändningsfrågor avseende lokalisering av 
terminaler och andra transportanläggningar. 
 Godsstrategin ska i denna mening ses som ett  
avstamp för en regional satsning på att utveckla 
gods- och logistiksektorerna som en del i ett  
attraktivt och konkurrenskraftigt Skåne.

Helhetsgrepp för en hållbar regional utveckling
Region Skånes ansvar att samordna det regionala till-
växtarbetet i Skåne förverkligas bland annat genom 
utarbetande av en regional utvecklingsstrategi (RUS) 
i samråd med kommuner och landsting, näringsliv, 
organisationer och berörda statliga myndigheter. 
 I Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna 
Skåne 2030, presenteras fem prioriterade ställnings-
taganden, som ska medverka till att nå målbilden 
om det öppna Skåne:
• Skåne ska erbjuda fram- 

tidstro och livskvalitet
• Skåne ska bli en stark  

hållbar tillväxtmotor
• Skåne ska dra nytta av sin 

flerkärniga struktur
• Skåne ska utveckla morgon-

dagens välfärdstjänster
• Skåne ska vara en globalt 

attraktiv region

Transport- och logistiksektorn kan bidra till uppfyll-
nad av samtliga dessa prioriterade ställningstaganden 
och är därmed en strategiskt viktig komponent i 
förverkligandet av målbilden om det öppna Skåne 
2030. 
 I den regionala utvecklingsstrategin framställs att 
Skåne år 2030 ska vara klimatneutralt och fossilfritt.
 För att uppnå detta måste Skåne bli energi- 
effektivare och öka andelen förnybar energi genom 
satsningar på bio-, vind- och solenergi. Region Skåne 
arbetar aktivt mot att miljömålen uppnås bland 
annat genom att stödja innovativa transporter och 
logistiklösningar.
 Den regionala utvecklingsstrategin utgör en 
gemensam plattform för Skånes tillväxt- och  
utvecklingsarbete, och ska koppla samman alla 
planeringsprocesser som kan bidra till en hållbar 
regional utveckling. Detta konkretiseras genom  
olika strategidokument så som Strategier för det  
flerkärniga Skåne, Regional transportinfrastruktur-
plan (RTI-plan) och Internationell innovations- 
strategi för Skåne. Dessa är alltså integrerade delar  
i det regionala tillväxtarbetet.
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Det flerkärniga Skåne – utveckling av  
hållbara fysiska strukturer  
En viktig del av 
det regionala ut-
vecklingsarbetet är 
att skapa hållbara 
fysiska strukturer. 
I Skåne sker det 
inom ramen för 
Strukturbild för 
Skåne, där Strategier för det flerkärniga Skåne är 
framtagen. Där presenteras en målbild där Skåne 
2030 bland annat har utvecklats till en attraktiv, 
funktionell och hållbar gods- och logistikregion som 
ger mervärde till regionen. 
 Målbilden konkretiseras genom följande fem 
strategiområden:
• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala 

kärnor och utveckla den flerkärniga ortstrukturen
• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
• Växa effektivt med en balanserad och hållbar  

markanvändning
• Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer 

som erbjuder hög livskvalitet
• Stärka Skånes relation till Öresundsregionen,  

södra Sverige och södra Östersjön

En fungerande flerkärnig ortstruktur är beroende av 
välfungerande godstransporter. Under varje strategi- 
område finns ett antal strategier, varav flera har  
direkt eller indirekt beröring med godstransporter 
och logistik. Strategin pekar samtidigt ut sex lägen  
av särskild strategisk betydelse för gods till, från  
och genom Skåne. Strategierna är redskap i för- 
verkligandet av den överordnade målbilden om  
det flerkärniga Skåne. 

Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne 
2018–2029
Att ta fram en regional transportinfrastrukturplan 
(RTI-plan) är ett regeringsuppdrag. Den nu gällande 
planen omfattar investeringar och åtgärder i infra-
strukturen för perioden 2014–2025. Under 2015–
2017 förbereds nästa infrastrukturplan som ska gälla 
2018–2029. Detta innebär att den nya planen ska tas 
fram både på nationell och regional nivå. Strategin 

för en hållbar gods- och logistikregion ingår som 
underlag i detta arbete. Den utgör också ett underlag 
i Sverigeförhandlingen. 

Innovation för ökat företagande  
– Innovationsstrategin
Ytterligare en central del i det regionala utvecklings-
arbetet är att skapa gynnsamma förutsättningar för 
innovation, investeringar och företagande. I den 
skånska innovationsstrategin är målet att Skåne 
ska vara Europas mest innovativa region år 2020. 
Genom att stödja kunskapsutvecklingen inom de 
innovationsområden där Skåne har bäst förutsätt-
ningar, ska Skåne utveckla en unik innovationskraft. 
Framgångsrika innovationer kräver att allt mer kom- 
petensutveckling, kunskapsutbyte och ömsesidigt 
lärande sker i samspel mellan företag, forskning och 
politisk/offentlig verksamhet. Ett sätt att främja 
innovationer är att samla kunskap och kompetens 
inom ett kluster. 
 Sedan januari 2014 har ett samarbete pågått  
mellan Region Skåne, akademin och näringslivet i 
syfte att skapa intresse för ett regionalt samarbete 
inom logistikområdet vilket skulle kunna ligga till 
grund för en klusterorganisation. Genom ökad för-
ståelse, kunskap och goda relationer är ambitionen  
att skapa möjligheter för nya affärsmodeller och  
effektivitetsbesparingar som genererar arbets- 
tillfällen, ökar den ekonomiska tillväxten och  
skapar en bättre miljö.

Samverkan är nödvändig 
Strategin för den hållbara gods- och logistikregionen 
Skåne berör en stor bredd av insatser, där ingen 
enskild aktör eller administrativ nivå förfogar över 
helheten. Hållbara lösningar på transportfrågor 
kräver ett helhetsperspektiv, såväl mellan olika admi-
nistrativa nivåer som sektorsövergripande. Nyckeln 
till ett framgångsrikt arbete är förmågan att involvera 
berörda aktörer, såväl näringslivet som organisationer 
och myndigheter. 
 Kommunerna har i kraft av det kommunala plan-
monopolet en särställning i arbetet med hållbara  
fysiska strukturer. Det regionala strategiarbetet  
behöver därför samordnas med kommunernas  
översiktsplanering. 
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Godstransporterna i ett internationellt  
och nationellt perspektiv

Effektiva godstransporter är avgörande för ekonomisk 
utveckling. En majoritet av godstransporterna är 
inte enbart lokala. Transporternas effekter har en 
tydlig global komponent genom koldioxidutsläppens 
inverkan på den globala uppvärmningen. De fram-
tida godstransporterna måste vara både hållbara och 
effektiva. 

Ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem
Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer 
är ett led i förverkligandet av EU:s inre marknad.  
Fri konkurrens och lika spelregler optimerar förut-
sättningarna för handel inom EU och stärker den  
europeiska sammanhållningen. Den fria rörligheten 
för personer och varor är dock beroende av fung-
erande fysiska förbindelser inom medlemsstaterna 
och de EES-anslutna länderna. 
 För ett exportberoende land som Sverige, beläget 
i EU:s geografiska periferi, är väl fungerande trans-
porter på väg, järnväg, till sjöss och i luften av stor 
betydelse. Samtidigt som transportfrågorna står högt 
på såväl den europeiska som den nationella dagord-
ningen blir behovet av att hantera transporternas 
avigsidor alltmer brådskande.

Färdplan för transporter
I EU:s vitbok för transportområdet, Färdplan för ett 
gemensamt europeiskt transportområde – ett kon-
kurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, 
är det övergripande målet att få till stånd ett trans-
portsystem som stöder ekonomiska framsteg, ökar 
konkurrenskraften och erbjuder transporter av hög 
kvalitet, samtidigt som resurserna används effektivare. 
Visionen för det framtida transportsystemet år  
2050 är:
• 60 procent utsläppsminskning från transportsektorn 

samtidigt som den fria rörligheten säkerställs
• överflyttning av vägtransporter på över 300  

kilometer till övriga transportmedel; 30 procent 
till år 2030 och 50 procent till år 2050

• ett effektivt stomnät för transporter mellan städer 
och regioner

• globala långdistansresor och interkontinentala 
transporter på lika konkurrensvillkor

• effektiv personpendling och rena stadstransporter

Skåne – en länk i en stor kedja
I december 2013 beslutade Europaparlamentet och 
Europeiska rådet om nya riktlinjer för utbyggnad av 
det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). TEN-T 
definierar EU:s prioritering av åtgärder i transport- 
systemet indelat i ett övergripande nät (eng. compre-
hensive network), ett stomnät (eng. core network) 
samt nio stomnätskorridorer. Skåne ingår i stomnäts- 
korridoren Skandinavien–Medelhavet (Scan-Med), 
som förbinder Skandinavien/Finland med övriga 
Europa via Öresundsförbindelsen samt via hamnar-
na i Malmö och Trelleborg.
 Som medlem i EU deltar Sverige i den europeiska 
politiken. EU beslutade 2013 efter ingående dialog 
med medlemsländerna om nya principer för TEN-T 
nätet. Skåne har en nyckelroll i detta nät då förbin-
delserna mellan det kontinentala Europa och Skan-
dinavien passerar genom regionen. Flera hamnar, 
exempelvis CMP Malmö respektive Trelleborg, och 
flygplatsen Malmö Airport samt andra knutpunkter 
av stor nationell och internationell betydelse ligger 
här. Huvudstråken mot såväl Västsverige och Norge 
som mot Mälardalen och Finland samlas i Skåne. 
Detta ger möjligheter genom bra tillgänglighet  
och bör leda till europeiskt prioriterade satsningar. 
Ett av de största planerade infrastrukturprojekten i 
Europa det kommande decenniet, den fasta Fehmarn 
Bält-förbindelsen, ska förbättra Skandinaviens kopp-
ling till kontinenten inte minst med järnväg. 
 Den av EU utpekade huvudkorridoren som 
passerar regionen, Scan-Med, innefattar i Skåne:
• Södra stambanan, Västkustbanan och Godsstråket 

genom Skåne
• E4 och E6
• Hamnarna i Malmö och Trelleborg
• Kombiterminalerna i Malmö och Trelleborg
• Malmö Airport (även Köpenhamns flygplats ingår)
• Den urbana noden Malmö

För de utpekade delarna av korridoren krävs att 
vissa krav ska vara uppfyllda senast 2030. Det gäller 
t ex axellast och hastighet på järnväg, att 740 meter 
långa godståg ska kunna passera, att signalsystemet 
ERTMS är infört, att vissa krav på hamnanslutningar 
och energiförsörjning är uppfyllda m.m.  
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Transporterna väntas öka i de utpekade stråken.  
Ökande och mera koncentrerade flöden ställer krav 
på nätet men möjliggör samtidigt effektivisering och 
att järnvägstransporter och intermodala lösningar 
kan stärkas. Till viss del kan den befintliga infra-
strukturen möta denna utveckling. Det behövs dock 
förbättringar i vissa avsnitt både i huvudkorridorerna 
och i den anslutande infrastrukturen. Det gäller 
särskilt i järnvägsnätet men även i anslutande vägar, 
hamnar och andra terminaler. 

Nationella förutsättningar för godstransporter
I Sverige fastställs ramarna för den statliga infrastruk-
turens utveckling vart fjärde år i en nationell plan  
för transportsystemet. I den gällande nationella 
infrastrukturplanen 2014–2025 utpekas inriktningen 
för den svenska infrastrukturen. Denna vilar i sin tur 
på regeringens målbild för den svenska transport- 
politiken som syftar till att ”säkerställa en samhälls- 
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet”. Utifrån detta övergripande mål har reger-
ingen sedan satt upp funktionsmål och hänsynsmål, 
med därtill hörande prioriterade insatsområden. 

Den nationella infrastrukturplanen är trafikslagsöver- 
gripande, och åtgärderna har prioriterats för att i 
så stor utsträckning som möjligt bidra till de trans-
portpolitiska målen. Godstransporter är inget eget 
trafikslag utan finns med i flera åtgärdsområden, 
bland annat i ”förbättrad effektivitet för gods- och 
persontrafik”. Det finns ett flertal underlagsrapporter 
och kunskapen om kapacitets- och effektivitetsbrister 
som togs fram i samband med Kapacitetsutredningen 
har ytterligare utvecklats. Arbetet har gjorts i sam- 
arbete med länsplaneupprättare, andra myndigheter, 
intresseorganisationer, näringslivsrepresentanter och 
andra aktörer inom infrastrukturområdet. De ekono-
miska ramarna till länens planer slås samtidigt fast i 
den nationella planen.
 Samhällsekonomiska bedömningar och fyrstegs-
principen tillämpas för prioriteringar. Grunden för 
dessa är i första hand att vårda den infrastruktur som 
finns och att använda den mer effektivt, men också 
att bygga om och bygga nytt för att utveckla samhället 
samt utveckla nya lösningar tillsammans med andra. 
Genom att samarbeta med och stötta berörda aktörer 
kan man identifiera kostnadseffektiva åtgärder och 
åstadkomma effektiva transport- och logistikupplägg. 

Figur 1. Trans-European Transport Network – de nio överordnade transportkorridorerna inom EU. Källa: Europeiska kommissionen.
REGULATION (EU) No 1316/2013  O.J. L348 - 20/12/2013
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Transportslagens förutsättningar
Transportsystemet består av de olika transportslagens 
respektive nät. De olika transportslagen har skilda 
konkurrensfördelar och effekter. Val av transportslag 
för godstransporter ska göras utifrån rationella ana- 
lyser kring kostnader, tid, rättidighet, krav på hante-
ring etc. Avgörande för dessa parametrar är godsets 
karaktär, som generellt är varugruppsspecifikt, samt 
de aktuella transportrelationerna. Företagsspecifika 
logistikupplägg kan också vara bärande för val av 
transportslag. På längre sträckor är sjöfarts- och järn-
vägstransporter mer fördelaktiga än vägtransporter, 
som i sin tur är mer flexibla. För vissa branschsegment, 
med höga krav på transporttid, spelar transport- 
kostnaden en underordnad roll i förhållande till  
krav på exempelvis leveransprecision.
 Energikonsumtion är av avgörande betydelse för 
transportslagens miljöpåverkan. Andelen eldrivna 
transporter har också inverkan då elproduktionen på 
sikt tenderar bli mer hållbar genom en elmix med 
en högre andel förnyelsebara energikällor. Energi-
konsumtionen har även betydande påverkan för 
transportkostnaderna. Spårburna godstransporter är 
generellt det mest energieffektiva transportalternativet 
vilket beror på den låga friktionen mellan hjul och 
räls, möjligheten att frakta stora godsmängder i ett 
tåg samt det faktum att många banor och lok medger 
eldrift. 
 Tunga lastbilstransporter kräver 7 gånger så mycket 
energi per tonkilometer medan lätta lastbilar kräver 
18 gånger så mycket energi som järnvägsalternativet. 
Sjöfartstransporter, som genom lastningsegenskaperna 
är fördelaktiga på längre sträckor, förbrukar 75 % mer 
energi per tonkilometer jämfört med de spårburna 
transporterna. Sjöfart är dock trots energikonsum- 
tionen det billigaste transportslaget för längre trans-
porter. Flygtransporter kräver mest energi. Jämfört 
med spårburna transporter är energiåtgången ungefär 
80 gånger så hög per tonkilometer.
 För alla transporter som rör Sverige går störst an-
del av godsmängden som sjötransporter, följt av väg- 
respektive järnvägstransporter. Detta inbegriper dock 
transporter till hamnarna. Inom Sverige transporteras 
de i särklass största godsmängderna med lastbil. För 
många kortväga transporter är lastbil det enda reella 
alternativet och transporter inom Skåne utförs i prin-
cip uteslutande med lastbil. Hälften av godsmängden 

som transporteras inom Sverige transporteras kortare 
än 50 kilometer och endast 3 % transporteras längre 
än 500 kilometer. 
 Traditionellt är sjöfart och järnväg förknippat med 
transport av lågvärdigt gods i stora volymer. I dag 
transporteras även högvärdig gods i form av containers 
och lastbiltrailers med direkttåg till kontinenten.
 Långväga bulktransporter genomförs nästan 
uteslutande som sjötransporter. För gods med högre 
värde kan ett kombitransportupplägg generellt vara 
konkurrenskraftigt på avstånd kring 100–200 km om 
industrispår finns i båda ändar, saknas det i ena änd-
punkten ökar avståndet till 250–300 km och i båda 
ändpunkter ökar det till 500–600 km. För handeln 
med Tyskland transporteras exempelvis de största 
godsvolymerna via järnvägen. I vissa relationer och 
för vissa typer av gods finns således förutsättningar 
att påverka val av transportslag. De relativt långväga 
transporterna genom Skåne skapar förutsättningar 
för järnvägstransporter exempelvis som en del i ett 
intermodalt transportupplägg. På nationell nivå har 
transportarbetet med kombigods under 2002–2012 
ökat med 93 %. Av transitgodset i Skåne transporteras 
33 % på järnväg. Detta innebär samtidigt att 70 % av 
det transporterade järnvägsgodset går i transittrafik. 
 För distribution inom städer kan även cykel vara 
ett konkurrenskraftigt alternativ. Transportslaget har 
tydliga miljöfördelar och i många hänseenden intres-
santa lastegenskaper, inte minst för offentligt gods.
 Då det i många fall är marknadsaktörer som väljer 
transportslag för de specifika transporterna är det 
relevant att beakta de olika aktörernas perspektiv.  
För en transportköpare inom handel uppgår logistik-
kostnadens andel av omsättningen till 12–16 procent. 
I logistikkostnaden ingår bland annat transport, lager 
och kapitalbindning. Transportkostnaden uppgår 
enbart till cirka 3–4 procent. För lågvärdiga transporter, 
som byggmaterial, kan transportkostnaden dock upp-
gå till 20–30 procent eller mer. Ett annat sätt att mäta 
är att relatera transportkostnaden till förädlingsvärde 
som påvisar en högre transportkostnadsandel.
 För en transportsäljare är perspektivet annorlunda. 
Branschen präglas generellt av låg lönsamhet vilket  
leder till kortsiktiga lösningar för att finna lägsta kost-
nad, samtidigt som innovationskraften för övergång 
mot miljövänliga transporter blir svag. En grund- 
läggande förutsättning är dock att godset levereras i 
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Figur 2. Transportslagens generella tillämpningsområden utefter distans samt karaktär på godset.

Transportslag Intrastrukturella förutsättningar Längd på transport Godsets karaktär

Sjöfart Stor flexibilitet då ingen specifik 
infrastruktur krävs utöver hamn-
terminaler.

Från intraregionala till internatio-
nella transporter.

Lågvärdigt gods i stora volymer 
men även containergods och 
RoRo. Godset till stor del inte 
tidskänsligt.

Järnväg Mycket begränsad till  
tillgänglig spårkapacitet.  
Kostsam utbyggnad.

Medellånga transporter,  
främst tillämpliga på distanser 
över 300 km.

Lågvärdigt till i medelvärdigt gods 
med viss tidskänslighet avhängigt 
godsets värde.

Väg Stor flexibilitet - väl utbyggd  
väginfrastruktur.

Från lokal distribution till  
fjärrtransporter upp till 300 km.

Mindre volymer av medel-  
till högvärdigt gods med viss 
tidskänslighet.

Cykel Stor flexibilitet - väl utbyggd  
väginfrastruktur.

Distribution. Mindre volymer av tillverkade 
produkter, livsmedel och post.

Flyg Stor flexibilitet då begränsade 
krav på infrastruktur, kostsamma 
terminalanläggningar.

Nationella samt internationella 
transporter. Mycket stor räckvidd.

Högvärdigt och tidskänsligt  
gods i mycket små volymer.

Figur 3. En stor mängd aktörer är involverade i en hamnverksamhets transporter. Källa ECTL.

rätt tid och i oskadat skick. I figur 2 ovan sammanfattas 
de olika transportslagens främsta tillämpningsområden. 
 Ytterligare en förutsättning är den stora mängden 
aktörer som kan vara involverade i en transport. Detta 
kännetecknar särskilt transporter som involverar flera 
transportslag, så kallade intermodala transporter. Jäm-
fört med lastbilstransporter har intermodala transporter 
en avsevärd konkurrensnackdel då de karakteriseras av 
en större komplexitet kring exempelvis tecknade avtal.

Aktörsstrukturen inom olika segment varierar.  
Åkerinäringen, som exempel, består av ett mycket 
stort antal små företag, medan järnvägstranspor-
ter i Sverige har ett fåtal dominerande aktörer. För 
marknadssegment med få aktörer kan enskilda beslut 
få mycket stor betydelse för flödesstrukturen och 
transportförutsättningarna. I figur 3 visar aktörer som 
involveras i en hamnverksamhets transporter.
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Öresund kan beskrivas som en logistikregion bestå-
ende av flera noder med kompletterande funktioner 
och egenskaper vilka stödjs av infrastruktur som 
dessutom medger internationella landtransporter. 
Förutsättningarna resulterar i omfattande gods- och 
trafikflöden samtidigt som en betydande logistik- 
verksamhet möjliggörs. 

Infrastruktur
De nordiska länderna har utvecklat ett beroende av 
varandras infrastruktur för att kunna hantera sin im-
port och export. I Skåne sammanstrålar övergripande 
transportkorridorer som förbinder Norden med 
kontinenten. Korridorerna inbegriper både väg och 
järnväg och längs kusten finns flera hamnar som till-
sammans gör Skåne till en betydande hamnregion.

Järnväg
Södra stambanan är det primära stråket för gods- 
transporter på järnväg i Skåne, se figur 4. Via Kon- 
tinentalbanan och Öresundsbanan ges anslutning  
till Öresundsbron. När Hallandsåstunneln är färdig-
ställd kommer även Godsstråket genom Skåne samt 
Västkustbanan norr om Ängelholm att öka i betyd- 
else. Detta kommer att underlätta godstrans- 

porter på järnväg i den västliga korridoren mot  
Göteborg. Både Södra Stambanan och den västliga 
korridoren, som inbegriper Godsstråket genom 
Skåne och Västkustbanan, ingår i det europeiska 
core-nätet som ska vara fullt utbyggt 2030. Utöver 
detta nät är Skånebanan betydelsefull för godstrans- 
porterna.
 Trots att det finns gränsöverskridande järnvägs- 
anslutningar begränsas möjligheterna för interna-
tionella järnvägstransporter av administrativa och 
tekniska skillnader i järnvägssystemen. Tillåten 
tåglängd, krav på bromskraft, vagnprofil, spårvidd 
och elsystem är exempel på skillnader mellan de 
europeiska länderna som idag begränsar järnvägens 
konkurrenskraft. Det pågår ett aktivt arbete inom 
EU för att överbrygga dessa hinder och för att  
samordna användningen av järnvägssystemet med 
bl.a. tågplaner som sträcker sig över flera länder.
 Ett nätverk av nio järnvägsgodskorridorer etableras 
för att minska de administrativa barriärerna, varav 
Scan-Med är en av dessa. De ska vara operationella 
2015. Enligt TEN-T förordningen skalcore-nätet 
kunna hantera tåg om 740 meter. Aktuell svensk 
standard är 630 meter.

 
Skåne som gods- och logistikregion

Figur 4. Godsjärnvägsnätet genom Skåne. (Källa: WSP 2015).
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Hamnar
I Skåne finns flera hamnar av nationell betydelse. 
Trelleborgs hamn, CMP-Malmö samt Helsingborgs 
hamn har intermodala funktioner. Trelleborgs hamn 
och CMP-Malmö ingår som knutpunkter i Core- 
nätet. Helsingborgs hamn är näst störst i Sverige 
inom containerhantering. Samtliga av de fyra större 
hamnarna, vilket även inkluderar Ystad, hanterar 
RoRo-transporter inom vilket hamnarna i Trelleborg 
och Ystad är specialiserade. Genom RoRo-funktionen 
är hamnarna en viktig länk för gränsöverskridande 
väg- och, i viss mån även, järnvägstransporter.  
Hamnarna i Helsingborg och Ystad ingår som 
knutpunkter i Comprehensive-nätet. I Skåne sker 
godshantering även i hamnarna i Åhus och Lands-
krona, se figur 6. 

Väg
Det övergripande nätet för godstransporter på väg 
består av Europavägarna samt riksvägarna 21 och 23. 
Även väg 11, 13 och 19 är väsentliga för godstrans- 
porter, se figur 5. E6 och E4 är av överordnad 

betydelse och ingår i det europeiska core-nätet till-
sammans med Öresundsbron. E65 och E22 ingår i 
comprehensiv-nätet som ska vara fullt utbyggt 2050.
 Gällande cabotageregler möjliggör gränsöver-
skridande lastbilstransporter inom EU. Förutom 
huvudtransporten tillåts ytterligare transporter innan 
ett utländskt fordon behöver lämna landet. Befintlig 
väginfrastruktur och regelverk tillsammans med 
förbindelser ger goda förutsättningar för gränsöver-
skridande lastbilstransporter.

Flygplatser
För flyggods till Skåne har Kastrup en överordnad 
roll. Sturup fungerar som ett komplement med 
fokus på expressgods. Kristianstad Österlen Airport 
samt Ängelholm–Helsingborg Airport har begränsad 
betydelse för godstransporter, se figur 7. Flyggods 
transporteras dock även från skånska flygplatser till 
större internationella hubbar på kontinenten och 
i någon mån även Kastrup. I detta sammanhang 
utnyttjas flygets dokument- och lastbärarsystem 
varpå godset transporteras med lastbil innan vidare 
transport med flyg.
 

Figur 5. Övergripande godsvägnät i Skåne. (Källa: WSP 2015).
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Terminaler (noder)
Kombiterminaler utgör väsentliga och strukturerande 
knutpunkter i godstransporternas järnvägssystem 
som möjliggör byte av transportslag i multimodala 
transportkedjor. Vid intermodala terminaler hanteras 
enhetsförpackat gods såsom trailers, containers och 
växelflak. Kombiterminaler finns i Skåne i hamnen 
i Malmö samt i anslutning till Malmö godsbangård. 
I Helsingborg finns en större kombi-
terminal i hamnen samt en mindre vid 
Rännarbanan. Även i Trelleborgs hamn 
finns en kombiterminal, se figur 8. 
 I Skåne finns tågbildningsnoder i 
Malmö, Helsingborg, Trelleborg, Ystad 
och Hässleholm. Malmö godsbangård 
är den primära rangeringsnoden som 
avlastas av Helsingborg. Hässleholm 
är i första hand nod för genomgående 
tåg och Ystad har en mycket begränsad 
rangering.
  Utmed E6 finns ett stort antal väg-
terminaler med varierande funktioner 
och ändamål. Vissa terminaler har till 
främsta uppgift att omlasta gods mellan 

Figur 6. Kommersiella hamnar i Skåne. (Källa: WSP 2015).  Figur 7. Flygplatser i Skåne samt Kastrup. (Källa WSP: 2015).

lastbilar (cross-docking), medan andra terminaler är 
knutna till lagerhållning. Benämningen logistikcenter 
brukar användas för terminaler som kombinerar 
cross-docking och lagerhållning och är oftast mycket 
stora. Förekomsten av vägterminaler i Skåne är kon-
centrerad till Helsingborg och Malmö, men större 
anläggningar finns också i till exempel Landskrona 
och Hässleholm.

Figur 8. Befintliga och föreslagna kombiterminaler. (Källa: Ramböll 2015).
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Gods- och trafikflöden
Den totala transporterade godsmängden inom, genom 
eller till respektive från Skåne är modellberäknat till 
att för år 2013 uppgå till 3,8 miljoner ton. Av dessa 
går 2,7 miljoner ton på väg medan 0,5 miljoner  
ton transporteras på järnväg. Den transporterade 
godsmängden i Skåne har under den senaste tioårs-
perioden ökat med omkring 10 %. Mängden lastat 
och lossat gods ökade under samma period med  
4 %. Detta innebär att transittransporterna har drivit 
utvecklingen. Det kan noteras att godstransporter 
statistiskt är sämre belysta än persontransporter. 
För Skåne som gränsregion finns dessutom extra 
komplexitet.

Övergripande transportrelationer
Idag fördelas den transporterade godsmängdens 
relativt likvärdigt mellan transporter inom, genom 
eller till respektive från Skåne, se figur 9. För tio år 
sedan hanterade dock transittransporterna endast 
en fjärdedel av det transporterade godset i Skåne. 
Andelen är högre enbart sett till antalet lastbilar. 
Järnvägstransporter har en förhållandevis hög mark-
nadsandel av transittrafiken. För transporter med 
start- eller målpunkt i Skåne kan 80 % av transport- 
erna relateras till övriga Sverige. Ett omfattande  
utbyte finns med Danmark, men även Tyskland, 
Polen och Norge är av överordnad betydelse.

Transporternas varusammansättning i Skåne
Godstransporterna i Skåne skiljer sig mot riksgenom- 
snittet genom att omfattningen av basindustri är 
begränsad samtidigt som Skåne inte berörs av järn-
malmstransporter. Därigenom utgör transporter av 
andra varuslag en förhållandevis stor andel jämfört 
med riket som helhet. Av det lastade och lossade 
godset i Skåne utgörs 34 % av bygg och entreprenad-
varor medan transport av tillverkade produkter står 
för 25 %, se figur 10. 
 Bygg- och entreprenadtransporterna är frekventa, 
ofta kortväga och med förändliga start- och mål-
punkter. Detta innebär att lastbilstransporter blir 
konkurrenskraftiga och medför att de står för nästan 
90 % av varugruppens godsmängd i Sverige. Trans-
porter av tillverkade produkter utförs i många fall 
som en transportkedja med sjötransporter och  
omlastning i hamn varpå transporterna i Sverige  
till största delen utförs med lastbil. En mindre  
andel järnvägstransporter förekommer dock och 

Figur 9. Väg och järnvägstransporter i Skåne.
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Figur 10. Fördelning av lastat och lossat gods (ton) i Skåne 2013. Framtaget med GORM-modellen.
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kombitransportupplägg kan vara konkurrenskraftiga 
i lämpliga relationer. I figur 11 anges fördelningen av 
lastat och lossat gods per varuslag med en indelning 
i de fyra hörnen. 
 Lastning och lossning av bygg- och entreprenad-
varor står för en likvärdig och relativt betydande 
andel i samtliga regiondelar. Regiondelarnas befolk-
ningsstorlek har störst inverkan på godstransporternas 
omfattning. 75 % av mängden lastat och lossat 
gods sker i regionens västra delar vilket i huvudsak 
avspeglar befolkningsunderlaget. Samtidigt finns 
dock några utmärkande drag gällande fördelning av 
varugrupper för de respektive regiondelarna.
 I sydvästskåne är lastning och lossning av tillver-
kade produkter mest omfattande. Även energi har en 
oproportionerligt stor omfattning. Hamnverksamhet 
som exempelvis hanterar bilar och oljeprodukter är 
några förklaringsfaktorer. I nordväst är hanteringen 
av jordbruksprodukter och livsmedel av opropor-

tionerligt stor omfattning. Detta sammanfaller med 
en omfattande logistikverksamhet specialiserad mot 
dessa segment. Den omfattande lager- och terminal- 
verksamheten inom nordvästra Skåne innebär även 
att den totala godshanteringen i denna regiondel  
är förhållandevis stor. I nordöst är andelen skogs- 
produkter dock högre än för Skåne som helhet  
vilket sammanfaller med befintliga naturresurser.  
På samma sätt avviker andelen livsmedelsgods i syd-
öst. Lastning och lossning av kemiska produkter är 
förhållandevis omfattande i de norra delarna vilket 
sammanfaller med lokalisering av industrier. 
 Att godsmängden lastat och lossat gods ökar i 
Skåne skiljer sig från riket som helhet där den lång-
siktiga trenden är minskade godsmängder. I första 
hand är det varugrupperna jordbruk, energi och till-
verkade produkter som bidrar till ökningen. Gods-
mängden inom skogsbruk, kemikalier och livsmedel 
har dock minskat.

Figur 11. Lastat och lossat gods i Skåne fördelat på varugrupp samt respektive regiondel.
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Figur 12. Godsflöden nationellt. Mörkare färg anger transporter med 
högre värden.

Järnvägsflöden
År 2013 transporterades 15 % av godsmängden inom 
väg- och järnvägssegmenten i Skåne på järnväg. 
Detta var en betydande ökning av marknadsandelen 
jämfört med 2003. Ökningen har drivits av inrikes 
järnvägsransporter. Transportslagsvalen har påverkats 
av högre dieselpriser samt en ökad attraktivitet för 
järnvägstransporter, exempelvis genom en utveckling 
inom containerhanteringen. 
 Då ungefär 70 % av godsmängden på järnväg  
går som transittrafik och järnvägstransporter är 
konkurrenskraftiga för relativt långa transporter är 
det relevant att beakta de nationella järnvägsflödena. 
Södra stambanan har i detta sammanhang en av- 
görande betydelse, speciellt för högvärdigt gods, 
vilket återges i figur 12.
 Som en följd av den nationella och internatio-
nella strukturen är godsflödena längs järnvägsnätet 
i Skåne, enligt figur 13, starkt koncentrerade till 
Södra stambanan. Som tidigare nämnts kommer 
vid Hallandsåstunnelns öppnande även betydande 
flöden att ledas via Godsstråket genom Skåne samt 
Västkustbanan från Ängelholm och norrut. Skåne-
banan trafikeras idag av betydande godsflöden men 
kommer initialt att avlastas då Hallandsåstunneln 
öppnar och trafik mot Göteborg slipper gå via  
Markarydsbanan.   
 Godsmängden för gränsöverskridande järnvägs- 
transporter genom Skåne var 2013 i nivå med gods- 
mängderna under 2003. Transporterna via Öresunds-
bron har under denna period dock ökat i betydande 
utsträckning. Godsmängden ökade med 73 % sam-
tidigt som trafiken ökade med 33 %, till en nivå på 
drygt 8 800 godståg. Detta innebär alltså generellt 
mer gods per godståg vilket är en motsats till lastbils- 
transporterna.
 Ungefär 80 % av godsmängden för gränsöver- 
skridande järnvägstransporter går nu via Öresunds-
bron. Samtidigt har den intermodala trafiken haft 
en svag utveckling under 2000-talet och hamnarna 
i Trelleborg och Ystad uppvisar minskade flöden av 
järnvägstransporter.
 Begränsande för kapaciteten i järnvägssystem i 
Skåne är förutom hårt belastade linjesträckor även 
Malmö godsbangård. Under 2013 rangerades 23 tåg 

per dag vilket i Sverige endast överskrids av Halls-
berg. Samtidigt var den totala trafiken vid Malmö 
godsbangård ungefär 117 tåg per dag och de flesta 
godståg som passerar Öresundsbron gör uppehåll 
vid Malmö godsbangård. Kapacitetsutnyttjandet är 
därigenom högt och Malmö godsbangård avlastas 
av godsbangården i Helsingborg där 10 tåg per dag 
rangeras.
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Hamnflöden
Under 2013 transporterades drygt 30 miljoner ton 
gods via skånska hamnar, se figur 14. Ungefär 45 % 
av alla fartygsanlöp i Sverige sker i Skåne. Trelleborgs 
hamn och CMP-Malmö är Sveriges tredje respektive 
fjärde största hamnar sett till transporterad gods-
mängd. Hamnarna i Skåne hanterar dock en förhål-
landevis låg andel bulk, vilken i första hand syftar  
till att täcka de regionala behoven.
 De skånska hamnarna karaktäriseras av en speci-
alisering mot RoRo-transporter som främst används 
för inomeuropeisk handel. Drygt hälften av allt gods 
som transporteras med RoRo-transporter i landet 
passerar genom skånska hamnar. Hamnen i Trelleborg 
är Sveriges största hamn för RoRo-gods men samt- 
liga fyra av de större hamnarna i Skåne har färje- 
linjer som medger RoRo-transporter. Vägtransporter 

Figur 13. Godstågsflöden per dag i Skåne innan Hallandsåstunnelns 
öppnande. (Källa Ramböll 2015).

Figur 14. Hanterad godsmängd i ett urval svenska hamnar. (Källa Ramböll 2015.
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mellan Sverige/Norge och kontinenten använder 
företrädesvis färjor via de sydsvenska hamnarna.
 Helsingborg har färjeförbindelse med Helsingör 
och från Malmö finns en linje till Travemünde. 
Trelleborg har färjelinjer till Travemünde, Rostock, 
Sassnitz och Swinoujscie. Ystad har färjeförbindelser 
till Swinoujscie och Bornholm, se figur 15.
 Containersystemet har utvecklats i snabb takt  
under de senaste 15–20 åren. Utvecklingen har drivits 
av globalisering av handeln samt containerns för-
delaktiga egenskaper, dvs. möjligheten att lasta olika 
typer av gods samtidigt som containern fungerar 
som skydd. Containertransporterna i de skånska 
hamnarna har haft en snabbare tillväxt än riks- 
genomsnittet och ökade under 2003-2013 med  
74 % till en omfattning av drygt 200 000 TEU.  
De skånska hamnarna, som i detta fall domineras 
av Helsingborg, hanterar 16 % av containergodset 
i Sverige. Merparten av de anlöpande fartygen går i 
slingtrafik för omlastning till större interkontinen-
tala containerfartyg vid de stora nordsjöhamnarna 
som Bremerhaven, Rotterdam och Hamburg samt 
Antwerpen. Containertransporterna utgör endast  
en mindre del av de totala godstransporterna.  
Inte desto mindre har containern stor betydelse för 

transportsystemets utveckling och förutsättningarna 
för affärsutveckling.
 År 2002 centraliserade Toyota sitt distributions-
system för de ryska, baltiska och skandinaviska 
marknaderna till Malmö hamn. Hamnen har efter 
detta kunnat attrahera fler bilmärken och CMP i 
Malmö har utvecklats till landets främsta hamn för 
hantering och handel av motorfordon. Under 2013 
lastades 105 000 fordon samtidigt som 256 000 
lossades. Hamnens hantering av motorfordon är 
därmed mer än dubbelt så omfattande jämfört med 
övriga enskilda hamnar i Sverige och har utvecklats 
till en hubb som genererar kringtjänster. Vidare trans- 
port går dels sjövägen medan längre landtransporter 
går på järnväg och kortare transporter via väg.
 Bulktransporter är förhållandevis begränsade 
inom Skåne. Hanteringen av oljeprodukter i Malmö 
utmärker sig dock regionalt. Samtidigt så hanteras 
en förhållandevis betydande omfattning av flytande 
bulk i Helsingborg vilket hänger samman med lokal 
industri, som exempelvis kemiföretaget Kemiras 
vilka är lokaliserade i hamnen. Bland övrig torr bulk 
är det intressant att notera att även de mindre ham-
narna i Åhus och Landskrona utmärker sig. Åhus 
hanterar exempelvis betydande mängder vägsalt. 

Figur 15. Färjelinjer från Skåne och 
Blekinge. Siffrorna anger lastbilsflöden 
i tusental (år 2006). Transporter till 
Bornholm är exkluderade.

312

312



21

Lastbilsflöden
År 2013 transporterades 85 % av väg- och järnvägs- 
godset i Skåne på väg. Det var en betydande minsk-
ning jämfört med 2003. Samtidigt indikeras en 
ökande andel transporter som inte registreras. Den 
totala godsmängden ökade emellertid med 10 %  
och parallellt med detta har transportstrukturen 
förändrats mot en allt större andel högvärdigt gods, 
vilket transporteras i mindre sändningar. Detta har 
medfört en ökad trafikvolym på väg. 
 I figur 16 visas godstransporternas vägtrafikflöden 
samt ökning under den senaste tioårsperioden.  
Längs det mest belastade snittet av E6 överskrider  
nu flödena 6000 tunga fordon per dygn (ÅDT).  
För det övergripande nätet motsvarar trafikutveck-
lingen under den senaste tioårsperioden en ökning 
på omkring 50 %.  
 Den omfattande trafikutvecklingen leder till en 
ökning av utsläppen. Transportsektorn är den enda 
sektor där utsläppen av växthusgaser har ökat i stort 

sett konstant sedan 1990. Teknikförbättringar och 
renare bränslen har inte kunnat kompensera för 
ökande transportvolymer, och renare transportslag 
såsom sjöfart och järnväg har inte lyckats etablera  
sig som tillräckligt attraktiva transportslag över  
medellånga och långa avstånd. De ökande utsläppen 
av växthusgaser från transporterna har nästan ätit 
upp de utsläppsminskningar som har skett under 
samma period inom övriga samhällssektorer. 

Figur 16. Trafikbelastning samt förändring 2003–2013. (Källa: Ramböll 2015).
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Förutom de övergripande stråken i Skåne är trafik- 
belastningen även omfattande i regionens större 
städer. Trafiken ger upphov till såväl lokala som 
generella miljökonsekvenser samt tar betydande  
ytor i anspråk. Region Skåne har genom infrastruktur- 
satsningar samt Skånetrafikens ökade trafikering  
bidragit till att antalet resenärer med kollektivtrafiken 
ökat under senare decennier vilket har begränsat per-
sontransporternas tillväxt på väg. Godstransporterna 
i städerna ökar genom en ökad distribution. Sam- 
tidigt finns det projekt och intentioner kring sam- 
ordnade transporter vilka på sikt skulle kunna minska 
de kortväga transporterna. Samordnade transporter  
i Ystad, Tomelilla och Simrishamn har minskat ut-
släppen från offentliga livsmedelstransporter  
med 70 %. 
 Transporter till och från Danmark nås via Öre-
sundsbron respektive HH-färjorna medan transporter 
som rör Tyskland och Polen i första hand nås via 
hamnarna i Trelleborg och Ystad. Medan Ystads 
hamn fokuserar på förbindelserna med Swinoujscie 
och Bornholm har Trelleborg fyra färjeförbindelser 
vilka tidigare beskrivits. Bland de tyska hamnarna 
finns en uppdelning så att hamnen i Travemünde i 
större utsträckning betjänar trafik relaterad till nord-
västra Tyskland men även nordvästra och sydvästra 
Europa. Hamnarna i Rostock och Sassnitz betjänar i 
högre utsträckning centrala Tyskland och Central- 
europa, se figur 17. Transporter till Norge går via E6 
till gränspassagen vid Svinesundsbron. Av de last- 
bilar som passerar Svinesundsbron går 20 % genom 
Skåne. E6 är den dominerande väglänken för den 
tunga trafiken genom Skåne, vilken i första hand 
stödjs av övriga Europavägar. Omfattande transit- 
trafik utan godshantering i Skåne innebär stora  
påfrestningar på vägnätet samtidigt som trafiken  
inte genererar någon direkt nytta för svenskt vid-
kommande.
  Transporterna över Öresund ökar totalt sett. 
Under perioden 2003 till 2013 har transporterna på 
Öresundsbron ökat med cirka 190 000 fordon, vilket 
motsvarar en ökning på drygt 90 %. Samtidigt har 
antalet lastbilstransporter via Helsingborg minskat 
med cirka 60 000 fordon. Det är rimligt att tro att 
det skett en överflyttning mellan passagerna. 

Trafiktillväxten på Öresundsbron kan dels drivas 
av ett större utbyte med Danmark som ett resultat 
av den tillgänglighetsförändring som byggandet av 
bron medförde. En snabb tillväxt av trafiken är inte 
förvånande. Ytterligare en drivkraft kan vara nya 
förutsättningar för transporter mellan Sverige och 
Tyskland. Det finns dock inte grund för att påstå 
att det skett en överflyttning av trafik från färjeför-
bindelserna mot Tyskland till Öresundsbron. De 
skånska hamnarna och Öresundsbron passerades 
2013 av 1,8 miljoner fordon, vilket var en ökning 
med 26 % under en tioårsperiod. En undersökning 
från 2005/06 visade att drygt 80 % av de gränsöver-
skridande vägtransporterna var transittrafik.

Flyggodsflöden
Flygfrakten utgörs av små volymer men har mycket 
stort värde och höga krav på kort transporttid. 
Transportvolymen för flyg inom Sverige är mycket 
begränsad. Den enda flygplats i Skåne med betyd- 
ande mängder fluget gods är Malmö Airport.  
Exklusive flyggods på väg hanterades där 24500 ton 
under 2013. Kastrup hanterar dock mer än 8 gånger 
så mycket gods och är av primär betydelse för Skåne. 
Malmö Airport kan beskrivas som ett komplement 
till Kastrup med inriktning mot expressflyg.
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Geografiskt upptagningsområde för lastbilar på färjelinjerna mellan  
Skåne och Rostock/Sassnitz.

Geografiskt upptagningsområde för lastbilar på färjelinjerna mellan  
Helsingborg och Helsingör.

Geografiskt upptagningsområde för lastbilar på färjelinjerna mellan  
Skåne och Swinoujscie.

Geografiskt upptagningsområde för lastbilar på färjelinjerna mellan  
Helsingborg och Travemünde.

Figur 17.  Upptagningsområde för färjelinjer till och från Skåne (Källa: Ramböll 2015).  
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Transporternas drivkrafter och värden
Sveriges ekonomi är mycket beroende av utrikes-
handeln. Det perifera läget i förhållande till de 
stora marknaderna ställer särskilda krav på effektiva 
transporter och logistik. Det är därför viktigt för 
hela landet att transporterna genom Skåne kan ske 
effektivt och tillförlitligt.

Sveriges handelsutbyte
Sverige karakteriseras av en omfattande utrikeshandel. 
Den internationella handeln sker främst med 
Sveriges grannländer samt Tyskland och Holland, 
se figur 18. Handeln har avgörande betydelse för 
godstransporterna i Skåne. Lastning och lossning av 
gods härrör från lokal produktion och konsumtion 
kombinerat med omlastning av gods vid terminaler 
och lager. För godstransporterna är även transittrans- 
porterna betydande, vilka rör handelsrelationer där 
skånskt näringsliv inte är inkluderat.
 Skåne har en specialisering mot hantering av 
högvärdigt gods. Andelen av den svenska utrikes- 
handeln som går genom Skåne är därmed högre 
mätt i värde jämfört med godsmängd. Via Öresunds-
bron samt hamnarna i Skåne och Blekinge passerar 
ungefär 38 % av svensk import och 28 % av exporten 
mätt i värde. Hamnarna i Skåne och Blekinge står 

samtidigt för 46 % av importvärdet, och 37 % av 
exportvärdet som passerar svenska hamnar.
 En drivande faktor för tillväxten av utrikes 
transporter genom Skåne är ekonomisk tillväxt i de 
länder från vilka transporterna härrör. Polen, som 
är ett stort land med hög BNP-tillväxt är ett tydligt 
exempel på detta. Norge har en stark ekonomi som 
fortsätter att utvecklas och i stor utsträckning efter-
frågar importerat gods. En betydligt större andel av 
transporterna från än till Norge går olastade. I figur 
19 visas förändring i utrikeshandel mellan 2003 och 
2013. Även om utvecklingen mot Östeuropa kan te 
sig dramatisk sker den från låga värden. I reella tal är 
ökningen mot Tyskland störst. Då en stor del av den 
svenska och norska handeln med Östeuropa innebär 
transporter via skånska hamnar är utvecklingen dock 
intressant för Skåne både avseende transittransporter 
samt transporter med start eller målpunkt i Skåne.
 
Handelsetableringar i Skåne
Handelsetableringar i form av detalj- och partihandel 
representerar viktiga noder i transportsystemet så-
som framförallt mottagare av gods medan det från 
partihandeln även utgår godsleveranser. Flera större 
handelsföretag, som ICA, IKEA och H&M, har även 
en omfattande logistikverksamhet.

Figur 18. Utrikeshandel med varor 2013. (Källa: Ramböll 2015). Figur 19. Förändring i utrikeshandel med varor 2003 – 2013.  
(Källa Ramböll 2015).
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Handelsbranschen är dock även en viktig närings-
gren. I Skåne återfinns 14 % av regionens totalt  
550 000 sysselsatta inom handeln. Detta gör bran-
schen till den största efter vård och omsorg. Bran-
schen svarar i Skåne för en något större andel av 
de sysselsatta jämfört med riket som helhet och de 
andra storstadsregionerna. Den speciellt logistik- 
beroende partihandeln står för ungefär en tredje- 
del av handelsbranschens sysselsättning i Skåne.  
Lokaliseringen av handelsetableringar har ett sam-
band med befolkningstyngdpunkten samt befintlig 
övergripande infrastruktur i regionens västra delar. 
Av naturliga skäl finns en koncentration kring de 
större tätorterna. Partihandeln har en något mer 
spridd struktur än detaljhandeln. 
 I Skåne finns ungefär 35 stycken köpcentra och 
handelsområden inom olika kategorier. Flertalet av 
centnerna återfinns i, kring eller mellan de större  
städerna Malmö och Helsingborg, generellt med 
goda väganslutningar.

Logistikverksamheter i Skåne
Godstransporter och logistikverksamheter möjliggör 
konsumtion, tillväxt, arbete och välstånd genom 
en konkurrenskraftig industri. Skåne har genom sitt 
geografiska läge och sin övergripande infrastruktur 
potential att vara en betydande logistikregion. 
Utöver logistikverksamheter i andra branscher svarar 
transport- och logistiksektorn för 5 % av regionens 
totala sysselsättning. Detta gör branschen till den 
sjunde största näringsgrenen i Skåne. Branschen har 
liknande andelar såväl i riket som helhet som i övriga 
storstadsregioner. Av transport- och logistikföretagen 
i Skåne har 4/5 sin huvudnäring inom kategorin 
”landtransportföretag”. Knappt 1/5 av företagen 

Definition av begreppet logistik

”Logistik är en del av försörjningskedjan som planerar, 
implementerar och kontrollerar det ändamålsenliga, 
effektiva flödet och lagringen av produkter, tjänster  
och tillhörande information från ursprungspunkten till 
konsumtionspunkten, i syfte att möta kundens behov”.

Council of Logstics Management (www.cscmp.org)

kategoriseras som ”magasin och serviceföretag till 
transport”. Rederier och flygbolag svarar endast för 
vardera 1 procent av sysselsättningen
 Branschstrukturen i Skåne präglas av ett stort 
antal verksamheter (ungefär 2000 företag) som  
generellt har få anställda. Närmare hälften av före-
tagen har mellan 1–4 anställda. I riket som helhet 
är en betydligt lägre andel av företagen så små (18 
procent). Endast 4 procent av de skånska logistik- 
och transportföretagen har över 50 anställda. De 
flesta företag med få anställda inom transport- och 
logistiksektorn återfinns inom åkerinäringen. Detta 
beror på att logistikföretag som till exempel DHL 
och DSV inte har egna fordon utan anlitar anslutna 
åkerier som oftast bara arbetar åt företaget i fråga. 
 Den spridda strukturen inom lastbilssegmentet  
är intressant och kan jämföras med aktörsstrukturen 
kring järnvägstransporterna där ytterst få aktörer  
opererar. Vagnlasttransporter utförs i Sverige endast 
av Green Cargo och systemtågstransporter utförs 
endast av några få aktörer.
 Nästan 3/4 av logistikföretagen i Skåne har säte 
i de sydvästra och nordvästra regiondelarna. Detta 
sammanfaller av naturliga skäl med lokaliseringen av 
terminaler vilka också har en västlig koncentration. 
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Utveckling och utmaningar

Relaterat till transportsystemet finns ett antal trender 
och skeenden som påverkar utvecklingen. Samtidigt 
finns beslutade planer kring infrastrukturinvesteringar 
vilka kommer att påverka förutsättningarna. Vidare 
finns ett antal större infrastrukturprojekt med av-
görande strukturgivande betydelser för Skåne som 
gods- och logistikregion. Kapacitetstillgången inom 
transportsystemet är styrande för utvecklingen och 
det finns flera faktorer som kan påverka utvecklingen.
 Det finns flera utmaningar men också möjligheter 
för Skåne som gods- och logistikregion. Hur dessa 
hanteras kommer att påverka utvecklingen på längre 
sikt.

Trender
Det finns ett antal utvecklingstrender med betydande 
påverkan på transportsystemet. Detta innebär att för-
utsättningarna för gods- och logistikregionen kommer 
 att påverkas även om inga specifika beslut fattas. 
Nedan ges kortare beskrivningar kring följande:
• Befolkningsökning
• Ökat hållbarhetsfokus
• Transportstruktur
• Flödesstruktur
• Ökad utrikeshandel
• Globalisering av transporterna
• Specialisering och stordrift
• Digitalisering

Befolkningsökning
Skåne har en positiv befolkningsutveckling och har 
under den gångna tioårsperioden växt med drygt 
110 000 invånare. Med en ökande befolkning följer 
fortsatt ökande transporter av varor och produkter, 
men också i hög grad resor kopplade till arbetspend-
ling och fritid. Därigenom kan efterfrågan på såväl 
gods- som persontransporter förväntas fortsätta öka. 
Befolkningsökningen är koncentrerad till städerna 
vilket ställer ytterligare krav relaterat till transport-
systemet exempelvis vad det gäller framkomlighet, 
markanvändning, emissioner och buller.

Ökad hållbarhetsmedvetenhet
Transportsektorn bidrar i stor utsträckning till buller, 
försämrad luftkvalité genom utsläpp av kväveoxider 
och partiklar samt klimatpåverkan genom koldioxid-
utsläpp.
 I takt med de ökande miljöbelastningarna ökar 
succesivt medvetenheten kring de negativa miljö- 
konsekvenser som bland annat transportsektorn  
bidrar till. En ökad hållbarhetsmedvetenhet möjlig- 
gör beslut som syftar till att stödja och driva på 
utvecklingen av hållbara transporter. Ett exempel  
på detta är svaveldirektivet som syftar till att uppnå 
renare sjötransporter genom ökade kostnader  
relaterat till de utsläpp som fartygen genererar. 
 Svaveldirektivet implementeras under 2015. Ökade 
kostnader för sjötransporterna förskjuter emellertid 
konkurrenskraften mellan transportslagen. Därigenom 
väntas svaveldirektivet leda till ökande landtrans- 
porter, i synnerhet till hamnarna i Väst- och Syd-
sverige samt Öresundsförbindelsen. Det är dock 
för tidigt att utvärdera konsekvenserna i form av 
trafikökningar på land.
 För att ett ökat intresse för hållbara transporter 
ska resultera i ett ökat transportarbete som utförs 
hållbart måste det finnas robusta alternativ som är 
fördelaktiga för specifika transporter.

Transportstruktur
För näringslivet tenderar producerande branscher att 
minska i betydelse, medan tjänstebranscherna ökar. 
Detta stödjs av en generell utveckling av ekonomin 
och leder till en större andel transporter av högvärdigt 
gods. En omställning mot mer högvärdigt gods 
gör att transporternas andel av varuvärdet sjunker. 
Detta möjliggör längre transporter. Samtidigt kan 
konsumentprodukter och tjänstenäringens konsum-
tion förväntas driva utvecklingen vilket leder till 
en ökning av vägtransporterna med en betydande 
distribution. 
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Flödesstruktur
Prognoser indikerar att dagens flödesstruktur kommer 
att förstärkas. Huvuddelen av tillväxten inom väg- 
transporterna kommer att belasta E6/E4. För järnvägs- 
transporter utgör Södra Stambanan och Godsstråket 
genom Skåne huvudstråken. Transportutvecklingen 
på järnväg är svårbedömd på grund av begränsningar 
i järnvägskorridorerna. Det finns dock indikationer 
på att efterfrågan på järnvägstransport redan idag 
överstiger utbudet av infrastruktur.

Utrikeshandel
Utrikeshandeln ökar snabbare än inrikeshandeln,  
vilket har en direkt effekt på godstransporterna i  
Skåne som har en hög andel transittransporter.  
I relativa tal ökar handeln främst med Fjärran Östern 
och Mellanöstern. En betydande del av dessa trans- 
porter förväntas ske med container via hamnarna 
i Nordsjön. Den stora mängden gods ökar dock 
främst i handel med Östeuropa, Turkiet och Väst- 
europa. I de närliggande relationerna genereras  
betydande mänger med tillkommande lastbilstrafik.

Globalisering av transporterna
De globala transporterna förväntas fortsätta öka i be-
tydande utsträckning. I Skåne märks detta i form av 
ökande containertransporter, där Helsingborgs hamn 
har en framträdande roll. Transporterna sker huvud-
sakligen med slingtrafik till de stora hamnarna vid 
Nordsjön. Nya direktanlöp från Asien till Göteborg 
kan komma att medföra ökande containervolymer på 
containerpendeln mellan Göteborg och Helsingborg. 

Specialisering och stordrift
Logistik handlar i stor utsträckning om att konsolidera 
gods för att utnyttja möjlig vikt eller volym i lasten-
heter. Det finns därigenom tydliga ekonomiska skal-
fördelar. Ju större mängder gods som konsolideras i 
en punkt, desto större möjligheter finns att utnyttja 
skalfördelarna. 
 Trenden, som både gäller tillverkning samt lager 
och transport, leder till koncentration till färre noder 
och stråk. Mindre lager konsolideras till få central- 
lager för att uppnå stordriftsfördelar. Tendensen mot 
specialisering och stordrift kan ge fler transporter. 
Samtidigt gynnas de trafikslag som kan transportera 
stora volymer, det vill säga sjöfart och järnväg.

Digitalisering
Relaterat till den ökade digitaliseringen finns ett 
antal olika trender. Den ökade E-handeln bidrar till 
en ökad distribution. E-handeln står idag för 6 % av 
Sveriges detaljhandel men ökar snabbt i omfattning. 
Samtidigt skapar digitaliseringen möjligheter för 
smartare logistikupplägg vilket kan möjliggöra ett 
bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur bland 
annat genom bättre tidsseparering.

Beslutade planer och aktuella projekt
För nationella investeringar i infrastruktur inom 
Skåne finns den nationella transportplanen samt  
den regionala transportinfrastrukturplanen. Den  
senare inbegriper nationella medel vilka region  
Skåne har rådighet över.
 I den nationella transportplanen för 2014–2025 

Foto: Trafikverket/Ulf Angberg.
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finns medel för en utbyggnad av Södra stambanan 
till fyra spår mellan Malmö och Lund (Arlöv– 
Högevall), liksom en utbyggnad av förbigångsspår 
mellan Lund och Hässleholm. I planen finns även 
medel för färdigställande av Hallandsåstunneln  
med trafikstart vid slutet av 2015 samt medel för 
uppgradering av Godsstråket genom Skåne.
 Det finns ett antal aktuella större infrastruktur-
projekt som skulle vara strukturgivande för trans-
portsystemet i Skåne. Nedan beskrivs följande i 
korthet:
• Hallandsåstunneln
• Fehmern Bält-förbindelsen
• Ny fast förbindelse över Öresund
• Höghastighetsbanor

Hallandsåstunneln
Den tidigare nämnda Hallandsåstunneln med 
trafikstart i slutet av 2015 kommer ha klara struktur-
givande effekter då trafikering i den västliga grenen 
av ScanMed-korridoren underlättas. En kraftigt 
förbättrad kapacitet i Västkustbanans begränsande 
snitt kommer uppnås varpå tåglägen för godståg 
även kommer att skapas.

Fehmern Bält-förbindelsen
Vid 2024 planeras Fehmern Bält-förbindelsen att stå 
klar. Tunneln förväntas öka järnvägens konkurrens-
kraft, men ha mindre betydelse för lastbilstransporter 
mellan Sverige och kontinenten. Transportkostnader 
samt kör- och vilotidsregler talar för att färjerutterna 
kommer att föredras även i framtiden. Den största 

transporttillväxten förväntas ske i riktning mot  
centrala och östra Europa inklusive Turkiet. Rutter 
via Rostock, Sassnitz och Swinoujscie erbjuder för- 
bindelser som passerar förbi trängseln i Hamburg-
området. En stark transportutveckling via hamnarna 
i Blekinge kan också förväntas.

Ny fast förbindelse över Öresund
På längre sikt kommer dagens kapacitet över Öresund 
inte att vara tillräcklig. En ny fast förbindelse skulle 
även skapa nya trafikeringsmöjligheter. Region Skåne 
har i skilda sammanhang tagit ställning för att en 
nästa fast förbindelse över Öresund bör byggas  
mellan Helsingborg och Helsingör. För kapacitets-
utnyttjandet och minskad sårbarhet är det av stor 
betydelse om en ny fast förbindelse medger möjlig-
heter för godstransporter på järnväg. 
 En sådan förbindelse kommer att få avsevärda 
effekter när det gäller godsflöden och förutsättning-
arna för rangering och omlastning. 

Nya stambanor/höghastighetsbanor
I början av 2014 fick Trafikverket i uppdrag av  
Näringsdepartementet att utreda förutsättningarna 
för en utbyggnad av nya stambanor, eller höghastig- 
hetsbanor, på sträckorna Stockholm–Göteborg/
Malmö. Nya höghastighetsbanor skulle innebära 
en avlastning av Södra och Västra stambanan och 
underlätta regionförstoring. Två förhandlings- 
personer har utsetts i den så kallade Sverigeför- 
handlingen inom vilken de nya banorna ryms.
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Framtida järnvägstrafik
Som underlag till den nationella infrastrukturplanen 
har Trafikverket tagit fram rapporten Godstransporter. 
Slutsatsen i denna är att en fördubbling av den to-
tala godsmängden i transportsystemet kan förväntas 
fram till 2050. Även persontransporterna förväntas 
öka, dock inte lika mycket. För att hantera denna 
ökade efterfrågan menar Trafikverket att det krävs 
åtgärder enligt alla steg i fyrstegsprincipen.
 Mellan 2006 och 2030 förväntas järnvägen enligt 
Trafikverkets basprognos minska sin andel av det 
totala transportarbetet i Sverige från 23 % till 20 %.  
Då transportarbetet totalt förväntas öka anger prog- 
nosen dock en ökning även för järnvägstransporterna.
 Höjda banavgifter är en faktor som håller tillbaka 
utvecklingen inom järnvägssegmentet. Det finns 
andra prognoser som ger en högre tillväxt av järn-
vägstrafiken. I den nationella kapacitetsutredningen 
anges att kapacitetsbristen är som störst i storstads-
områdena samt längs de mest trafikerade banorna. 
Det redan omfattande kapacitetsutnyttjandet är 
ytterligare en faktor som talar för den lägre trafik- 
utvecklingen.
 För järnvägsnätet i Skåne kan planerade åtgärder, 
som tidigare beskrivits, antas genomföras och en ny 
höghastighetsbana anläggas. Höghastighetsbanan antas 
ha stationslägen i Malmö, Lund och Hässleholm. 
Trafikverkets basprognos inbegriper ingen ökad 
satsning på spårburna transporter. Trots detta skulle 
följande banor få ett högt kapacitetsutnyttjande  
år 2035:

• Skånebanan (Helsingborg–Hässleholm)
• Lommabanan
• Södra stambanan (Malmö–Höör)
• Kontinentalbanan
• Öresundsbanan
• Citytunneln  
 (Genom citytunneln går dock inga godståg)
• Kontinentalbanan
• Ystadbanan
 
Då Södra stambanan skulle bli överbelastad, se 
figur 20 skulle ett mycket störningskänsligt system 
erhållas. Om inga ytterligare kapacitetsförstärkande 
åtgärder genomförs skulle delar av den önskade 
trafiken behöva lyftas bort för att uppnå en rimlig 
robusthet. Detta skulle sannolikt påverka både gods- 
och persontransporterna. Tillsammans med övriga 
sträckor som får ett högt kapacitetsutnyttjande är det 
alltså tydligt att planerade åtgärder inte är tillräckliga 
för att skapa ett robust järnvägssystem. För att sänka 
kapacitetsutnyttjandet kan på vissa ställen trafik- 
åtgärder ge betydande effekter. Exempelvis gäller 
detta för Öresundsbron. Längs andra stråk är dock 
ytterligare infrastrukturutbyggnader nödvändiga. 
 Förutom överbelastade stråk kommer en ökad 
godstrafik göra Malmö godsbangård än mer otill-
räcklig för rangering och kortare uppehåll. Krav på 
att kunna hantera längre godståg skapar samtidigt 
frågetecken kring vilken avlastande roll godsban- 
gården i Helsingborg kan ha.
 Järnvägstransporterna via hamnarna i Ystad och 
Trelleborg har en minskande trend. På grund av bris-
tande lönsamhet inom järnvägssegmentet finns en 
risk att nya färjor inte kommer att medge järnvägs- 
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överfarter. Järnvägstransporter mellan Sverige och 
kontinenten skulle därmed bli helt beroende av Öre-
sundsbron och på så vis bli känsligare för störningar.

Framtida hamnflöden
I Trafikverkets prognoser för 2006–2030 förväntas 
utrikes godstransporter att öka kraftigt. Omsättningen 
i skånska hamnar bedöms öka med omkring 70-90 
procent. Ökningen bedöms bland annat ske i form 
av ökade containertransporter där Helsingborgs hamn 
har en framträdande roll. Nya direktanlöp, bland 
annat från Fjärran Östern till Göteborg, kan komma 
att medföra ökande containervolymer på container-

tågspendeln mellan Göteborg och Helsingborg.
 CMP Malmö är en differentierad hamn som 
dels bör kunna öka sin omsättning utifrån regional 
tillväxt men även utifrån en stark position inom 
segment där man är specialiserad. Hamnarna i Trelle-
borg och Ystad har dessutom möjlighet att dra nytta 
av tillväxten i Polen och östra Europa. Samtidigt 
indikeras ingen ökning inom järnvägssegmentet. För 
hamnverksamheter gäller att betydande stordrifts-
fördelar finns. De mindre hamnarna tappar därmed 
generellt marknadsandelar. Kopplingen till lokalt 
näringsliv är emellertid väsentlig för hamnarna i 
Åhus och Landskrona. 

Figur 20. Kapacitetsutnyttjande järnvägsnätet i Skåne och över Öresund 2035. Sweco (2015.)
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Klimatutmaningen

Omställningen av tunga fordon går trögt och endast ett 
fåtal procent av lastbilarna drivs på alternativa drivmedel.  
2012 drevs 2 % av de lätta och 1 % av de tunga  
lastbilarna med alternativa drivmedel. Gas är det  
vanligaste alternativet både för tunga och lätta lastbilar.

Även om omställningen skulle gå fortare räcker inte  
det för att nå miljömålen eftersom transporterna  
förväntas öka. 

För att nå miljömålen krävs förutom att transporterna  
genomförs med alternativa bränslen en effektivare logis-
tik, ökat kapacitetsutnyttjande av infrastrukturen  
och ökade möjligheter till intermodala lösningar.

Framtida vägtrafik
Nationellt väntas en betydande ökning av trans-
portarbetet på väg mellan 2006–2030. Vägtrafikens 
andel väntas öka från 40 % till 41 % vilket innebär 
en ökning av transportarbetet med nästan 50 %.
 Vägtransporterna blir trendmässigt längre och 
antalet sändningar blir fler. De internationella gods- 
transporterna på väg ökar i betydande omfattning. 
Under den senaste tioårsperioden har antalet tunga 
fordon ökat med så mycket som 50–60 % längs det 
övergripande godsvägnätet. Detta trots att perioden 
inbegriper en finanskris. Under samma tid har 
den transporterade godsmängden ökat med 10 % i 
Skåne. Inga indikationer tyder på att ökningen skulle 
mattas av, utan tvärtom förväntas godstransporterna 
fortsätta att öka i Skåne, men denna tillväxt kommer 
att ske med en ojämn geografisk fördelning. Gods- 
flödena kommer alltjämt att öka, mest längs de över-
gripande stråken och koncentreras till de befolknings- 
täta områdena samt till och från de stora hamnarna. 
Detta leder till att de redan hårdast belastade vägarna 
kommer att fortsätta dominera och alltmer trängsel 
på vägarna kan förutspås. 
 Logistikkedjorna kan samtidigt förväntas bli allt- 
mer fragmenterade. Detta till följd av den struktur-
omvandling som sker, där varu- och tillverknings-
industrierna minskar i betydelse, samtidigt som 
hushållens konsumtion ökar genom bland annat 
ökad e-handel. 

En ökning av omsättningen i de Skånska hamnarna 
ställer förutom krav på hamnarnas kapacitet och inre 
logistik även krav på den anslutande infrastrukturen. 
Väg och järnvägsanslutningar som redan idag är hårt 
belastade kommer att få en ökad trafik.

Flyggodsets utveckling
Transportavstånden för utrikes transporter växer 
generellt. För flyggods medför detta att det utrikes 
transportarbetet för Sverige totalt förväntas öka med 
38 % under perioden 2006–2030. Ökningen stöds 
av att det främst är hög- och medelvärdigt gods som 
förväntas bidra till det ökade transportarbetet. Dessa 
segment är mindre känsliga för transportkostnader. 
 Det inrikes flyggodset kommer alltjämt att vara 
begränsat. Inga strukturella förändringar förutspås 
för Skåne då Malmö Airport och Kastrup bedöms 
fortsätta betjäna Skåne med fluget gods.

Utmaningar och möjligheter 
Baserat på de två kapitlen om Skåne som gods- och 
logistikregion respektive Utveckling och utmaningar 
ges nedan ges en sammanställning av ett antal 
betydande utmaningar och möjligheter för regionen 
relaterat till det strategiska arbetet med godstrans- 
porter och logistik.

Utmaningar

Ökad transportefterfrågan genom  
ökad utrikeshandel
Den förväntade tillväxten av utrikeshandeln leder 
till kraftigt ökande transporter. De starkt växande 
marknaderna i centrala och östra Europa kommer att 
leda till kraftigt växande godstransportflöden genom 
Skåne som främst kommer att belasta huvudstråken 
via hamnarna och Öresundsförbindelsen.

Ökad transportefterfrågan genom  
befolkningsökning
Ett attraktivare Skåne leder till en ökad befolkning. 
De godstransporter som kan relateras till befolknings- 
ökning är oftast korta och det saknas reella alternativ 
till lastbilstransporter. Den tunga vägtrafiken kan 
därför förväntas öka med ökad miljöpåverkan och 
ökad belastning på vägnätet som följd.
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Beslutade åtgärder

Klimatmål SE

Kapacitetsbrist inom järnvägssystemet
De satsningar som finns med i den nationella planen 
för transportsystemet 2014–2025 är inte tillräckliga 
för att hantera de kapacitetsbrister som ger sig till 
känna i Skåne. Även om ytterligare satsningar på 
kapacitetsåtgärder i järnvägssystemet, till exempel 
nya stambanor, skulle beslutas så kommer järnvägens 
möjligheter att tillgodose transportefterfrågan, på 
grund av kapacitetsbrist, att vara begränsad under 
överskådlig tid. 
 Framförallt de långväga inomeuropeiska trans-
porterna har potential att föras över från väg till järn-
väg, men i ett scenario med kraftigt ökande trans-
porter de kommande decennierna förutsätter detta 
en kraftigt utökad kapacitet i järnvägsinfrastrukturen 
liksom i godsnoderna. Om utbyggnaden inte klarar 
att hålla jämna steg med efterfrågan, finns en risk att 
tillväxten av transporter främst sker genom lands-
vägstransporter. 

Internationella tekniska och administrativa 
skillnader inom järnvägssystemen
För internationella järnvägstransporter finns bety-
dande begränsningar på grund av tekniska skillnader 
och regelverk. Tillåten tåglängd, krav på bromskraft, 
vagnprofil, spårvidd och elsystem är exempel på 
skillnader mellan de europeiska länderna som be-
gränsar järnvägens konkurrenskraft. 

Ökade utsläpp från transporter
Transportsektorn är den enda sektorn där utsläppen 
av växthusgaser har ökat i stort sett konstant sedan 
1990. Teknik-förbättringar och renare bränslen har 
inte kunnat kompensera för ökande transport- 
volymer, och renare transportslag såsom sjöfart och 
järnväg har inte lyckats etablera sig som tillräckligt 
attraktiva transportslag över medellånga och långa 
avstånd. De ökande utsläppen av växthusgaser från 
transporterna har nästan ätit upp de utsläppsminsk-
ningar som har skett under samma period inom 
övriga samhällssektorer. De svenska miljömålen - att 
landet ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030 
och att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av 
klimatgaser 2050 - är mycket utmanande att nå. Med 
den förväntade transportökningen ser gapet mellan 
beslutade åtgärder och målen ut att växa, se figur 21.

Figur 22. Utsläppsprognos baserat på beslutade åtgärder jämfört med 
nationella klimatmål. Källa Trafikverket.
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Konkurrens mellan transportslagen
Den tunga trafiken har den senaste tioårsperioden 
ökat kring 50 % längs stora delar av det övergripande 
godsvägnätet i Skåne. Av lastbilar som når Sverige 
via gränspassagerna i Skåne uppgår transittranspor-
ternas andel till 80 %. Transittransporterna ger 
upphov till betydande miljöpåverkan i form av 

Logistikens betydelse för tillväxt

“The importance of efficient logistics for trade and  
growth is now widely acknowledged. Analysis based  
on the 2007 LPI or similar information has shown that 
better logistics performance is strongly associated with 
trade expansion, export diversification, ability to attract 
foreign direct investments, and economic growth,  
trade logistics matter” 

Världsbanken, LPI 2010

buller och emissioner. Samtidigt medför de ökade 
kostnader genom vägslitage. Transittransporterna 
skapar emellertid begränsat mervärde för Skåne. 
Vägtransporterna är genom ett lågt drivmedelspris 
och avsaknad av vägavgifter konkurrenskraftiga. 
Järnvägstransporter behöver genom järnvägslagens 
utformning i större utsträckning bära sina  
kostnader.
 
Konkurrens mellan logistikverksamhet  
och stadsutveckling
Godshantering och logistikverksamhet är till stor  
del lokaliserad i stadsnära lägen. Inte minst gäller 
detta regionens hamnar där hamnverksamheten 
begränsar ambitioner att utveckla havsnära bebyg-
gelse. Det är viktigt att säkerställa att hamnarna 
långsiktigt kan bibehålla och utveckla sin funktion 
och samtidigt möjliggöra utvecklingen av attraktiva 
stadskärnor.
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Möjligheter

Utveckla logistiksektorn
Den förväntade transport-utvecklingen är en stor ut-
maning, både i förhållande till befintlig infrastruktur 
och kapaciteten i denna, men också i förhållande till 
ambitionen att utveckla Skåne som en attraktiv och 
konkurrenskraftig region. Den förväntade utveck-
lingen innebär dock en totalt sett växande marknad 
för varuhantering och logistik, och därigenom en 
möjlighet att öka sysselsättningen i dessa branscher. 
Transittrafik ger inte något mervärde till regionen, 
däremot kan utveckling av tjänster i anslutning till 
terminaler och lager medföra ökad sysselsättning i 
logistikanknutna branscher.

Utveckla innovativa och hållbara lösningar
 En ökad transportmängd ger ett starkare incitament 
att utveckla tekniker och koncept för optimerat ut-
nyttjande och minskad miljöpåverkan. Utveckling av 
innovativa och miljöfördelaktiga lösningar kan i sin 
tur bidra till tjänstesektorns utveckling, men också 
till skånsk export av miljöteknik. 

Unika lägen för intermodala transporter
Järnvägarna, vägarna och hamnarna utgör de struk- 
turella elementen för godstransporter och logistik- 
verksamhet i och genom Skåne. Det finns dessutom 
geografiska lägen som, utifrån sin koppling till infra-
strukturen, har särskilt goda förutsättningar när det 
gäller att utveckla transportlösningar som omfattar 
flera olika trafikslag. Dessa potentiella utvecklings- 
lägen finns kring Hässleholm respektive Bjuv/Åstorp 
och utgör Skånes viktigaste markreserver för fram- 
tida logistikanläggningar.  
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Strategier för att uppnå den  
hållbara gods- och logistikregionen

Region Skåne bedriver ett aktivt arbete som på 
olika sätt ger förutsättningar för förverkligandet av 
målbilden om Skåne som den hållbara gods- och 
logistikregionen. Det handlar dels om att säkerställa 
att de fysiska strukturerna i Skåne ger förutsättningar 
för hållbarhet och dels om att identifiera Skånes 
styrkeområden och stimulera framväxten av unika 
kompetenser för ökat företagande och ökad syssel-
sättning. För att nå målbilden krävs en samverkan 
mellan innovations- och investeringsfrämjande 
arbete och en fysisk samhällsplanering för en hållbar 
utveckling.
 En ledande gods- och logistikregion kännetecknas 
av innovativa lösningar för minskad miljöpåverkan 
och logistik- och transportmiljöer som inte inkräktar 
på Skånes levnadsmiljö. Godsstrategin är ett av flera 
verktyg för att förverkliga den regionala utvecklings-
strategin om Det öppna Skåne 2030. Utvecklings- 
strategin pekar ut ett antal riktningar som har  
betydelse för godstransport. En målsättning är att  
år 2030 ska Skåne dra ”nytta av sin flerkärniga  
ortstruktur”, och samtidigt vara ”klimatneutralt  
och fossilfritt” - det vill säga att miljömål och gods- 
transporter ska vara i balans. 
 Om målbilderna ska kunna förverkligas krävs ett 
integrerat synsätt på godstransporterna som beaktar 
frågornas bredd och komplexitet. Region Skåne ska 
utveckla ett regionalt helhetsperspektiv på gods- och 

logistikfrågorna utifrån sitt utvecklingsansvar och 
sin roll som upprättare av länsplaner för infrastruk-
tur. Godstransporter berör så skilda frågor som 
infrastrukturen och dess utveckling, administrativa 
regelverk och styrmedel, företagens affärsupplägg, 
transporternas miljöpåverkan, samordning och 
effektivisering av transporter, m.m. Godsstrategin 
vänder sig därmed till en mångfald av aktörer, som 
alla behöver identifiera sin roll och ge sitt bidrag. 
Samverkan och ett gemensamt ansvar för ett genom-
förande av strategierna är avgörande för att utveckla 
Skåne till en hållbar gods- och logistikregion.
 Som resultat av arbetet har fyra övergripande  
strategiområden med tillhörande strategier identifi- 
erats. Samtliga förutsätter att miljöaspekterna iden-
tifieras och inkluderas och att en bred samverkan 
mellan aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, 
forskning och utveckling eftersöks. 

De fyra strategiområdena är:

• Utveckla effektiv och konkurrenskraftig 
 logistik

• Stärka strategiska lägen och stråk

• Främja hållbara transportslag och  
 transportplanering

• Kunskapsutveckling och forskning med  
 hållbarhetsperspektiv
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Utveckla effektiv och konkurrenskraftig  
logistik
Skåne är porten mellan Skandinavien och Kontinental- 
europa och har en omfattande – och ökande – transit- 
trafik av gods till och från Sverige och Norge. Skånes 
transportgeografiska läge medför att omfattningen 
av godstransporter och logistikhantering är betydande 
och kommer fortsätta att öka. Utbyggnad av vägar, 
järnvägar, terminaler och övrig infrastruktur är 
oerhört kostnads- och tidskrävande. Det är därför 
angeläget att infrastrukturen används på ett effektivt 
och optimalt sätt. Det finns avsevärd potential till 
effektivisering av transporterna genom effektiva 
transport- och logistikupplägg.
 När det gäller att dra till sig etableringar med 
krav på utvecklad logistik och god tillgänglighet 
konkurrerar Skåne och Öresundsregionen med såväl 
Hamburg som Göteborg. Med Fehmarn Bält-förbin-
delsen får Öresundsregionen och Sverige en bättre 
tillgänglighet till den europeiska marknaden, vilket 
tillsammans med relativt sett låga markpriser utgör 
konkurrensfördelar. En effektiv och konkurrenskraftig 
logistik gynnar sysselsättning och hållbar utveckling. 
 Effektiva logistiklösningar har förutsättningar att 
minska miljöbelastningen från godstransporterna. 
Drygt 2/3 av den transporterade godsmängden i 
Skåne har start och/eller mål i Skåne och transpor-
teras i huvudsak på väg. Dessa transporter genereras 
av näringslivet i Skåne. Insatser för att effektivisera 
logistiken i detta flöde har stor påverkan på väg-
transporternas utveckling och effekter. Det är därför 
viktigt att: 

Utveckla en attraktiv logistikregion i samklang 
med stadsutvecklingen 
De viktigaste noderna i transportsystemet är ofta 
lokaliserade i, eller i nära anslutning till, tätbebyggda 
områden. I denna miljö måste större uppmärksamhet 
ägnas åt avvägningar mellan stadsutveckling och  
exempelvis hamnexpansion. Detsamma gäller för 
hur logistikanläggningar utformas för att på ett bättre 
sätt bidra till att skapa attraktiva livsmiljöer såväl 
rumsligt som miljömässigt. Kommunernas översikts-
planering blir ett viktigt verktyg för detta arbete. 

Skapa goda förutsättningar för näringslivet 
genom logistikutveckling
Ett gynnsamt läge och effektiv logistik attraherar  
företag och skapar arbetstillfällen. Skåne och Öresunds- 
regionen kan beskrivas som en logistikregion bestå-
ende av flera noder med kompletterande funktioner 
och egenskaper. Logistiklösningar och affärsmodeller 
är ofta branschspecifika och Region Skåne arbetar 
tillsammans med näringslivet för att utreda förut-
sättningarna för en mer effektiv logistik inom olika 
branscher. Region Skåne fortsätter tillsammans med 
logistikbranschen att stödja utvecklingen av en  
effektiv logistik och nya tjänster kopplat till detta. 

Främja effektivisering inom väg- och  
järnvägssystemen
Att öka kapaciteten per fordonståg inom väg- och 
järnvägsnätet möjliggör förflyttning av större gods- 
volymer utan ökad trafikmängd eller omfattande 
utbyggnad av infrastruktur. Effektiviseringsåtgärder 
som ger ökat kapacitetsutnyttjande i väg- och järn-
vägssystemet och tekniker som reducerar energiåt-
gången i systemen har förutsättningar att ge miljö-
effektivitet och är av stor betydelse för att uppnå ett 
hållbart transportsystem. Exempel på detta är längre 
tåg och High Capacity Transport (HCT). Längre 
fordon är inte ett ändamål i sig, men kan bidra till 
mindre miljöbelastning om fyllningsgraden ökas och 
tomkörningar minskas.
 Regelverk som beslutas på europeisk och nationell 
nivå har stor betydelse för de regionala förhållandena 
i Skåne. För att få till stånd en förändring av regel-
verken behöver den regionala politiska nivån agera 
för att uppnå en effektivare användning av befintlig 
infrastruktur och utvecklingen av ett hållbart trans-
portsystem.

Stödja en konkurrenskraftig, miljöeffektiv  
och säker transportmarknad 
Konkurrenskraftiga transporter sker på lika villkor. 
Det avser tillgång till miljömässigt önskvärda driv-
medel, trafiksäkra transporter och lika arbetsvillkor 
inom branschen. Region Skåne stödjer branschens 
initiativ för ökad regelefterlevnad och har även en 
egen roll i detta i egenskap av transportköpare. 
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Stärka strategiska lägen och stråk
Godstransporterna delar system och konkurrerar om 
utrymmet i infrastrukturen med inom- och utom- 
regionala personresor. För att kunna garantera lång- 
siktigt stabila villkor för det skånska näringslivet 
behövs ett samlat grepp om utvecklingen av infra-
struktur och markanvändning. 

Region Skåne har enats med sju av de större kommu- 
nerna i regionen kring Skånebilden. I denna beskrivs 
hur transportsystemet i Skåne och över Öresund bör 
utvecklas i samband med Sverigeförhandlingen och 
kommande nationell infrastrukturplan.

Höghastighetsbanan behöver kompletteras med en 
uppgraderad Skånebana. Samt ett färdigställande av 
dubbelspår längs Västkustbanan. Vidare bör en ny 
fastförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 
påskyndas. Därefter bör nästa fasta förbindelse bli  

Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn,  
se figur 22.
 
Skånebilden inkluderar enligt ovan både projekt för 
person- respektive godstransporter. Den ger dock 
ingen fullständig bild av infrastrukturen i Skåne.  
Exempelvis behöver mindre utbyggnader samt 
utveckling av noder adderas.

Att stärka strategiska noder och stråk med avseende 
på funktion, kapacitet och effektivitet är vitalt för ut-
vecklingen av godstransporter och logistik som stödjer 
en hållbar utveckling. Att klargöra var i regionen 
logistikverksamhet bör utvecklas, kräver dialog och 
samordning mellan berörda myndigheter. Vidare  
ska underlag för prioriteringar med avseende på 
exempelvis markanvändning, person- och gods- 
trafik och miljöaspekter tas fram. Det är strategiskt 
viktigt att: 

Figur 22. Skånebilden. (Källa Region Skåne 2015).
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Säkerställa tillgänglighet för  
gränsöverskridande transporter 
Öresundsregionen behöver skapa ett samlat och 
starkt kunderbjudande för att kunna hävda sig i den 
internationella konkurrensen. Att säkerställa tillgäng-
lighet till och funktioner i hamnarna är av nationellt 
och regionalt strategiskt intresse. Hamnarnas in-
bördes betydelse kommer att följas och en strategi 
för hamnverksamheten i Skåne bör tas fram. Den 
viktigaste åtgärden för att öka kapaciteten för gods 
på järnväg över Öresund har hittills bedömts vara 
genom anläggandet av en fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör. En HH-förbindelse 
inkluderas i Skånebilden. Det är viktigt att regionala 
aktörer i Öresundsregionen bevakar och säkerställer 
den långsiktiga funktionen i godstransportsystemet 
över Öresund, likväl att samsyn kan nås kring  
strategiska satsningar och investeringar som stärker 
viktiga utvecklingskorridorer. 
 Den bristande lönsamheten inom järnvägs- 
segmetet för färjetrafiken i Trelleborg och Ystad 
skapar frågetecken kring om färjorna i framtiden 
kommer att medge järnvägstransporter. Ur sårbar-
hetsperspektiv finns därmed ytterligare argument  
för en ny fast järnvägsförbindelse.
 TEN-T utgör ryggraden i den europeiska  
transportinfrastrukturen. Företrädare för Skåne och 
Öresundsregionen bör utveckla ett förhållningssätt 
till möjligheten till inflytande för urbana knut-
punkter och betydelsefulla noder. Region Skåne ska 
fortsätta verka för att skapa samsyn i arbetet med 
gränsöverskridande transporter och i arbetet med 
transportkorridorer och tillhörande noder. 

Säkerställa funktioner och kapacitet i  
strategiska stråk 
En stor del av godstransporterna i de strategiska 
stråken i Skåne är transittrafik men strategiskt viktiga 
för hela Sveriges näringsliv. För att säkerställa funk-
tionerna i dessa stråk är det viktigt att ha ett system-
perspektiv vid val av åtgärder. Bland annat bör fokus 
riktas mot att undanröja flaskhalsarna i systemet. 
Inom ramen för den regionala transportinfrastruktur-
planen ska Region Skåne ta fram underlag som ger 
vägledning för hur prioriteringar ska göras utifrån 

systemperspektiv, företags- och samhällsekonomiska 
konsekvenser och godsstrategins intentioner. 
 En HH-förbindelse med separat tunnel för gods-
tåg skulle avlasta Södra stambanan och Godsstråket 
genom Skåne. Förbindelsen kräver en omfattande 
landanslutning på dansk sida i form av Ring 5. 
Utbyggnad av Skånebanan till dubbelspår är vidare 
en förutsättning för att betydande trafikering med 
godståg via HH ska möjliggöras. En uppgradering 
inkluderas även i Skånebilden. 

Utveckla brytpunkter för godståg
Med Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas antalet 
godståg öka kraftigt, vilket kan komma att innebära 
ökad efterfrågan på kapacitet i brytpunkterna, där 
internationella godståg sätts samman. Malmö gods-
bangård är en central internationell knutpunkt för 
godstågstrafiken.  
 Genom en ny förbindelse kan Malmö gods- 
bangårds funktion som nod för internationella tåg 
dock förskjutas norrut. Detta innebär att bangårds- 
kapacitet behöver utvecklas i norra Skåne. Möjlig- 
heterna till utökad bangårdskapacitet bör sökas i 
stråken Alvesta–Hässleholm respektive Hässleholm– 
Åstorp. Nya lägen för utvecklad bangårdskapacitet 
behöver medge smidiga transportrörelser mot norra 
Sverige, Göteborg/Oslo och mot Tyskland. Det är 
viktigt att utveckla förståelsen för denna problematik 
hos nationella myndigheter.

Skapa utvecklingsförutsättningar för  
strategiska lägen med intermodala noder
Ett välfungerande godstransportsystem är beroende 
av välfungerande godsnoder som är placerade i  
strategiska lägen, exempelvis kopplat till områden 
med många producenter/konsumenter eller portar in 
och ut ur Sverige. De strategiska noderna för gods- 
transporter till, från och genom Skåne är hamnarna 
i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad, samt 
två potentiella utvecklingslägen kring järnväg och 
väg i Hässleholm och Bjuv/Åstorp. Genom att verka 
för lokalisering av logistikanläggningar till regionalt 
och/eller nationellt strategiska lägen ges därmed 
bättre förutsättningar för att transportera gods på 
järnväg. Koncentration av godshantering bidrar  

332

332



41

också till effektivare vägtransporter genom förbättrade 
möjligheter att öka fyllnadsgrad i fordon och att finna 
returlaster. Dessutom finns potential att omvandla 
transittransporter till varuhantering. Näringslivet 
och logistikbranschen har en stor roll i att hitta mer 
effektiva logistisklösningar. Kommunerna har i och 
med planmonopolet det huvudsakliga ansvaret för 
den fysiska planeringen och bär tillsammans med 
Region Skåne ansvaret för utvecklingen av strategiska 
lägen och noder. Region Skåne ska genom den 
regionala trasportinfrastrukturplanen verka för ökad 
tillgängligheten till strategiska noder samt uppmana 
till effektiv logistik inom noderna.

Integrera gods i samhällsplaneringen för ett 
regionalt helhetsperspektiv 
Samhällsplaneringen har en betydande roll för 
transporternas utveckling. Ett proaktivt arbete med 
godsfrågor och ett regionalt helhetsperspektiv på 
gods- och logistikfrågor bör utvecklas. Region Skåne 
ska tillsammans med kommunerna skapa samsyn 
i planeringsprocesser om exempelvis lokaliseringar 
samt att se över rutiner och processer för att bättre 
integrera gods i samhällsplaneringen. 
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Främja hållbara transportslag och  
transportplanering
Enligt den Regionala utvecklingsstrategin ska Skåne 
år 2030 vara klimatneutralt och fossilbränslefritt. 
Transportsektorn har en betydande roll för att ut-
släppen av växthusgaser ska kunna minskas. Energi- 
användningen för transporter domineras idag av 
fossila bränslen. Under 2012 stod inrikes transporter 
för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. 
För att gå emot målen är det väsentligt att:

Utveckla nya drivmedel för att uppnå  
fossiloberoende
För att minska transportsektorns miljöbelastning 
krävs en omställning av fordonsflottan till fossil- 
oberoende drivmedel. Detta är en fråga som måste 
drivas med ekonomiska och rättsliga styrmedel på 
internationell och nationell nivå, men det finns  
möjligheter att på regional nivå stötta introduktion 
och utveckling av ny teknik och nya bränslen. Region 
Skåne har beslutat att verka för och bidra till att 
främja utvecklingen av förnybara bränslen. Produk-
tionen kommer dock inte att vara tillräcklig, utan 
flera typer av bränslen och tekniker behöver utvecklas. 
Utvecklingen av el-vägar för lastbilar har visat sig 
intressant och Region Skåne kommer att följa 
utvecklingen. En särskild utmaning finns i långväga 
transporter, eftersom infrastruktur för alternativa 
drivmedel måste utvecklas i långa transportkorridorer, 
t.ex. korridoren Oslo–Hamburg. Den regionala 
nivån behöver jobba mer aktivt för att få fram  
nationella riktlinjer kring alternativa drivmedel,  
så att exempelvis aktörer som arbetar med att pro- 
ducera fossilfria drivmedel vågar satsa. Det är viktigt 
att Region Skåne, tillsammans med näringslivet, 
bidrar till att driva på utveckling av företagsekono-
miskt hållbara lösningar för omställning till fossil- 
oberoende transporter.

Effektivisera de stadsnära transporterna
Godstransporterna i städerna är en särskild utmaning 
på grund av trängsel på vägarna samt lokala miljö- 
och bullerproblem. Godstransporterna i städer 
består främst av varutransporter, bygg- och anlägg-
ningstransporter samt energi och avfallstransporter. 

Många kommuner arbetar idag med att utveckla 
koncept för citylogistik och för samdistribution 
av kommunernas egna transporter. För bygg- och 
anläggningstransporter finns inga färdiga koncept att 
följa. Ett arbete med syfte att minska störningarna 
från dessa transporter såväl som en översyn av  
energi- och avfallstransporter bör initieras. 

Stöd en utvecklad närsjöfart till  
svenska hamnar 
Närsjöfarten har potential att ersätta delar av det 
transportarbete som idag sker på lastbil genom Skåne. 
Till skillnad från Kustsjöfarten har Närsjöfarten 
potential att ge betydande kostnadsbesparingar, 
vilket skapar marknadsförutsättningar. Kombinerat 
med positiva miljöeffekter är det relevant för region 
Skåne att genom informationsinsatser verka för en ut-
veckling av Närsjöfarten till hamnar norr om Skåne.

Kunskapsutveckling och forskning med  
hållbarhetsperspektiv 
Genom att utveckla tjänster inom transport- och 
logistikområdet kommer Skånes och Öresunds- 
regionens konkurrenskraft förstärkas. Innovations-
möjligheter avseende logistikens organisation och 
styrning, inte minst informationsflöden, är avan-
cerade tjänste- och forskningsområden som kan 
skapa mervärde baserat på Skånes fördelaktiga läge 
avseende materialflöden. Forskning och utbildning 
är då viktiga hörnstenar och utvecklingsorienterat 
arbete bör ske i bred samverkan mellan näringslivet, 
offentliga aktörer och akademi. Det är strategiskt 
viktigt att:

Säkerställa kompetensförsörjning genom  
utbildningsinsatser
Kunskapsutveckling och kompetensförsörjning  
inom offentlig sektor är viktig för att gods- och  
logistikfrågor ska ges möjlighet att integreras i  
samhällsplaneringen.
 Utbildning säkerställer också kompetensför-
sörjning för näringslivet och bidrar till ökad inno-
vationskraft. Utbildning för transportköpare ökar 
medvetenheten om hur olika krav i upphandling 
påverkar utförandet och miljöeffekterna. 
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Utred kilometerskatt och vägslitageavgifter
Transittransporterna har under den senaste tioårs- 
perioden drivit utvecklingen av godstransporterna 
längs vägnätet i Skåne. Då transittransporterna 
generellt skapar lite värde för Skåne samtidigt som 
miljöbelastningen och kostnaden för vägunderhåll  
är stor är utvecklingen inte okomplicerad.
 Ett införande av kilometerskatt respektive väg- 
slitageavgifter skulle kunna förändra transportslagens 
inbördes konkurrenskraft och generera intäkter. Det 
är emellertid väsentligt att hållbara alternativ utveck-
las. Inte minst förutsättningarna för intermodala 
kedjor är väsentliga då lastbilstransporter i många 
fall är nödvändiga i transportkedjornas ändar. 
 Genom att verka för utredningar av kilometer- 
skatt och vägslitageavgifter kan kunskapsnivån kring 
effekterna höjas vilket är väsentligt för en väl avvägda 
planering. 

Utveckla faktaunderlag och statistik för  
bättre beslutsunderlag 
För att kunna gå mot mer miljömässigt hållbara 
godstransporter behövs möjligheten att kunna göra 
regelbundna uppföljningar av trafikens utveckling. 
Statistik och kunskapsunderlag som beskriver  
godstransporternas omfattning och utbredning på 
regional och lokal nivå saknas idag. Underlag om 
hur mycket gods, hur mycket transporter, typ av 
varor, energieffektivitet, andel förnybara bränslen, 
nyttjandegrad och nyckeltal för transporter, exem-
pelvis inom handel, är viktiga underlag. Dels för 
infrastrukturplanering och dels för val och värdering 
av effekter av olika åtgärder. Rutiner och metoder för 
regional statistikinsamling bör tas fram på nationell 
nivå för att säkerställa att det mäts på samma sätt 
och att jämförelse över tid möjliggörs. Även fakta- 
underlag om godstransporternas framtida utveckling 
behöver tas fram. 

Överväg utvecklandet av logistikkluster för  
ökad innovation
För att öka innovationsförmågan har Region Skåne 
lagt grunden för etablering av ett logistikkluster. 
Inom detta skulle aktörer inom näringsliv, kommu-

ner och offentliga organisationer och akademi få 
en arena att utbyta praxis och erfarenheter. Klustret 
skulle kunna arbeta med innovationsprocesser för  
att skapa möjligheter för nya affärsmodeller och  
effektivitetsvinster. Region Skånes huvuduppgift 
skulle vara att tillhandahålla och utveckla plattformen 
för logistikklustret. Region Skåne skulle också kunna 
stödja pilot- och demonstrationsprojekt kopplade 
till logistikklustrets verksamhet. Genom att erbjuda 
en arena för att applicera och testa forskning under 
verkliga förutsättningar kan implementering under-
lättas, samtidigt som tiden för att realisera forsk-
ningsresultat kortas.

Stödja forskning och innovation inom  
hållbar logistik
Forskning inom hållbar logistik ska utvecklas till ett 
styrkeområde för Skåne. Genom att stödja forskning, 
kunskapsutveckling och innovation kopplat till den 
inledda logistikklusteretableringen har ett viktigt 
första steg tagits. Region Skåne kommer att stödja 
forskning inom området och stärka samarbetet med 
universitet och högskolor.

Stärka dialog och samverkan för  
gemensamma lösningar 
Region Skåne samverkar idag med kommuner och 
andra aktörer inom ramen för olika samarbeten och 
nätverk exempelvis kopplade till Skånes regionala 
utvecklingsstrategi. Dessa samarbeten bör där det  
är lämpligt utvecklas till att omfatta även godstrans- 
porter, för att bland annat tydliggöra markanvänd-
ningsfrågor avseende lokalisering av terminaler och 
annan transportintensiv verksamhet. 
 I andra sammanhang bör nya samarbeten sökas 
på regional, nationell och internationell nivå med 
offentliga aktörer, näringsliv och akademi, för att 
tydliggöra Skånes roll i de regionala, nationella 
och internationella godsflödena, för att möjliggöra 
gemensamma lösningar. Samtidigt kan beteendepå-
verkansarbete och attitydförändring hos branschen 
hjälpa till att skapa mer miljömässigt hållbara trans-
porter.
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Hur går vi vidare?

Skåne vill ta tillvara den utvecklingspotential som 
finns och främja en god miljö. Godstransporterna 
kan vara en del i detta. Strategin visar riktningen och 
ambitionen för arbetet med att forma den hållbara 
gods- och logistikregionen. Genom att visa vilka 
ambitionerna är, blir det lättare att fatta beslut om 
vad som ska göras, hur det ska göras och vilka som 
kan vara delaktiga. 
 För att kunna möta utmaningar och uppnå ett 
regionalt helhetsperspektiv av godstrafikens behov i 
Skåne krävs gemensamt engagemang och handlingar. 
Här har etablerade samarbeten och samverkans- 
arenor en viktig roll. I det fortsatta arbetet krävs 
både samsyn och samhandling. Det är därför viktigt 
att olika aktörer tar ledarrollen inom sina respektive 
ansvarsområden och arbetar mot samma målbild. 
Region Skåne kommer att ta ansvar för godsstrategins 
genomförande inom sina ansvarsområden, exem- 
pelvis genom budget, utvecklings- och verksamhets-
planer och kommunikationsinsatser.  
 Samordning med kommunernas planering kräver 
gemensamma planeringsunderlag. Idag sker detta 
inom ramen för Skånes regionala utvecklingsstrategi 
och Strukturbild för Skåne. Strategi för den hållbara 
gods- och logistikregionen Skåne bör införlivas i 
detta arbete. 

Det finns etablerade samarbeten med näringsliv och 
akademi bland annat genom den Klusterorganisation 
som startade 2014 vilken kan fungera som en sam-
verkansarena för godsstrategins implementering. 
 Hamnarna måste hitta samarbetsformer för att 
jobba närmare varandra, dra nytta av sina specialist- 
områden och inte konkurrera, utan erbjuda en hel-
hetslösning då de i en global kontext är relativt små 
noder i den globala transportkedjan.  
 Arbetet med att genomföra strategins intentioner 
kräver samtidigt ökad kunskap. Kompetensutveckling 
kommer att behövas för att olika aktörer ska vara 
bärare av samma målbild. Ett ökat kunskapsunderlag 
krävs samtidigt kring de olika aktörerna, exempelvis 
kring hamnarnas specifika behov. 
 För att kommuner, statliga myndigheter, akademin, 
enskilda företag och branschorganisationer ska delta 
i arbetet och dra åt samma håll är det en förutsätt-
ning att intentioner och framtidsbilder för gods-  
och logistikområdet är formulerade och kända.  
En beslutad strategi tydliggör framtidsbilden och 
är starten på arbetet med den hållbara gods- och 
logistikregionen. 
 Region Skåne har genom det regionala utvecklings- 
ansvaret en samordnande och pådrivande roll. 
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En stor del av Sveriges export och import  

passerar redan i dag Skåne, där fem procent  

av de sysselsatta arbetar med transport och 

logistik. Och det är en sektor som kan  

utvecklas till ett av regionens styrkeområden. 

Men då måste alla berörda samverka. 

 Region Skåne har därför tagit fram en  

samlad strategi för arbetet med hållbara  

godstransporter. Syftet är att dra verklig  

nytta av den tillgänglighet som vårt läge ger, 

och strategin omfattar utvecklingen av både 

infrastruktur och logistikområden.

www.skane.se/infrastruktur 
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Yttrande över Region Skånes Strategi för den hållbara gods- 

och logistikregionen.  

Dnr 00776/2015  
 
Ärendet 
Region Skåne har översänt Strategi för den hållbara gods- och logistikreg-
ionen på remiss till Helsingborgs stad. Stadsledningsförvaltningen har berett 
ärendet och tagit in synpunkter från tjänstemän på Miljöförvaltningen och 
Stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Region Skåne vill med strategin se ett stärkt fokus på Skåne som logistik-
region, ge vägledning i hur godstransporter och logistiknäringen bör utveck-
las samt stödja det skånska näringslivet med hållbara transportlösningar ge-
nom utveckling av befintliga och potentiella logistikområden. Remissinstan-
serna ombeds att ta ställning till: 
 
 Godsstrategins inriktning och fokus 
 Godsstrategins beskrivning av Skåne som gods- och logistikregion 
 Godsstrategins beskrivning av utmaningar och möjligheter 
 De ingående delstrategiernas relevans och rimlighet 

 
Helsingborgs stads remissvar är koncentrerat på dessa frågor. 
 
Synpunkter 
Godsstrategins inriktning och fokus 

Helsingborgs stad anser att strategin för den hållbara gods- och logistikreg-
ionen har en bra ansats med syfte att skapa förutsättningar för en utveckling 
som bidrar till en hållbar regional tillväxt med framtidstro och livskvalitet. 
 
Ambitionen är att strategin ska ge tydligare riktlinjer för hur infrastrukturen 
bör utvecklas samt för tillväxten av logistikområden så att Skåne bättre ska 
kunna dra nytta av sitt geografiska läge. Detta kräver ett tydligare ställnings-
tagande från Region Skåne i ett flertal strategiska frågor och ett utökat sam-
arbete med Skånes kommuner, framför allt på grund av det kommunala 
planmonopolet. Dessutom krävs en utökad samverkan med angränsande 
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regioner, näringslivets aktörer samt akademi för att uppsatta mål och strate-
gier ska kunna nås.  
 
Mer fokus på tydlighet behövs och vem som ansvarar för vad och framför 
allt hur det ska göras. 
 
Skåne som gods- och logistikregion 

Helsingborgs stad tycker att strategin ger en bra beskrivning av nuläget vad 
gäller Skåne som gods- och logistikregion. För att öka förståelsen anser vi 
att styckena ”Hamnflöden” och ”Lastbilsflöden” i avsnittet Gods- och tra-

fikflöden bör byta plats med varandra. Kastrup bör bytas mot Köpenhamns 
flygplats alternativt Copenhagen Airport som är det korrekta namnet på 
flygplatsen. 
 
I avsnittet Infrastruktur saknar vi Rååbanan som är en viktig godsjärnväg, 
se figur 13. Figur 4 bör ersättas av en tydligare bild av dagens järnvägsnät.  
Rååbanan bör även kommenteras i avsnittet Gods- och trafikflöden. I figur 
14 anges hanterad godsmängd över kaj för år 2013, finns inte senare sta-
tistik att tillgå? Vi tycker att figur 15 bör utgå eftersom den inte ger aktuell 
information om nuläget, vilket istället ges av figur 17. 
 
Utmaningar och möjligheter 

Helsingborgs stad anser att kapitlet ” Utveckling och utmaningar” bör delas 
upp i två kapitel, ett med rubriken ”Utveckling och trender” och det andra 
med rubriken ”Utmaningar och möjligheter”. 
 
Utveckling och trender 

I avsnittet Trender anges ett antal utvecklingstrender med betydande på-
verkan på transportsystemet, en något fördjupad beskrivning av detta hade 
varit intressant att få ta del av. Där bland annat svaveldirektivets konsekven-
ser är intressant att belysa. 
 
I avsnittet Beslutade planer och aktuella projekt bör stycket om ”Hal-
landsåstunneln” uppdateras eller snarare ersättas av ett stycke om Västkust-
banan. Även texten i stycket innan behöver ses över och kompletteras med 
Västkustbanan. Tidpunkten för Fehmarn Bält-förbindelsens färdigställande 
bör uppdateras. 
 
I stycket om ”Ny fast förbindelse över Öresund” bör det stå, Region Skåne 

har tagit ställning för att nästa fasta förbindelse över Öresund ska byggas 

mellan Helsingborg och Helsingör. Det bör även ges en förklaring till att i 
dagsläget, inom ramen för Sverigeförhandlingen, ingår inte en godstågsför-
bindelse i den fasta HH-förbindelsen. Däremot kan effekterna av en eventu-
ell framtida godstågsförbindelse belysas. Texten om ”Nya stambanor/ hög-
hastighetsbanor” bör också uppdateras inklusive analyserna av avlastnings-
effekten. 
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I avsnittet Framtida järnvägstrafik bör det framgå att det var till kapaci-
tetsutredningen och som underlag till nationella planen för perioden 2014-
2025 som Trafikverket 2012 tog fram rapporten Godstransporter. 
 
Helsingborgs stad saknar Västkustbanan bland de banor med högt kapaci-
tetsutnyttjande år 2035 som redovisas, där Kontinentalbanan har råkat 
komma med dubbelt. Vi antar att texten syftar på figur 20 som är hämtad 
från rapporten ”Scenarioanalys för järnvägens utveckling i Skåne” och att 
scenariot förutsätter vissa antagenden om utbyggd infrastruktur. Detta bör 
redovisas och förklaras tydligare i strategin och vi tycker att mer material 
från denna underlagsrapport skulle kunna ingå i det här avsnittet.  
 
Bristen på framtida rangerbangårdskapacitet bör också belysas tydligare och 
även hotet om en framtida utveckling med färjor utan järnvägsspår i södra 
Östersjön och de konsekvenser detta innebär för sårbarheten i våra internat-
ionella järnvägstransporter. 
 
Avsnitten Framtida hamntrafik och Framtida vägtrafik bör även här 
byta plats med varandra för att ge en tydligare helhetsbild. Beskrivningen av 
vägtrafikens och transportarbetets framtida ökning behöver en tydligare för-
klaring. 
 
Texten i rutan ”Klimatutmaningen” bör uppdateras med beskrivning av 
möjligheter för användning av flytande biogas (LBG) och flytande naturgas 
(LNG), som kan minska utsläpp från tunga transporter med lastbilar och sjö-
fart. 
 
Utmaningar och möjligheter 

Helsingborgs stad konstaterar att Skåne står inför stora utmaningar och för 
att lösa detta krävs stora investeringar i infrastrukturåtgärder, framför allt på 
järnvägssidan. Behovet av en fast HH-förbindelse är också tydligt. Det krä-
ver samverkan framför allt mellan regionen och berörda kommuner. 
 
Flera av de utpekade utmaningarna kräver ett starkt politiskt engagemang 
både nationellt och inom EU, tydliga exempel på sådana frågor är de inter-
nationella tekniska och administrativa regelverken kring järnvägstranspor-
terna, cabotagefrågan, utsläppen från transportsektorn kontra miljömålen. 
Det krävs även ett stort engagemang och ansvar från det privata näringslivet 
för att lösa vissa problem. 
 
Vad gäller de utpekade möjligheterna så har Helsingborgs stad sedan länge 
sett möjligheterna med logistiksektorns synergieffekter på bland annat ar-
betsmarknaden och planerat för detta. Staden  är också mycket positiv till att 
utveckla innovativa och hållbara lösningar. 
 
Helsingborgs stad önskar att regionen och även staten ger ett kraftfullare 
stöd till att utveckla strategiska lägen för framtida logistikanläggningar, som 
t ex en torrhamn i Bjuv/Åstorp. 
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Delstrategiernas relevans och rimlighet 

Region Skåne har pekat ut fyra strategiområden: 
1. Utveckla effektiv och konkurrenskraftig logistik 

2. Stärka strategiska lägen och stråk 

3.  Främja hållbara transportslag och transportnäring 

4.  Kunskapsutveckling och forskning med hållbarhetsperspektiv 

 

Helsingborgs stad anser att de fyra utpekade strategiområdena med angivna 
delstrategier bör lyftas fram tydligare. Att använda punktform eller nummer 
kan vara tänkbara förslag. Nu blandas strategier med lägesbeskrivningar och 
strategierna och delstrategierna blir därför vaga. En mer renodlad struktur 
liknande den i RUS är att föredra. 
 
Strategiområdena bör innehålla tydligt angivna delstrategier och de bör vara 
kopplade till de angivna utmaningarna. På så sätt skulle delstrategierna på 
ett naturligt sätt förklara hur vi kan möta utvecklingen och de utmaningar 
som vi står inför. Nu återfinns och belyses endast ett urval av utmaningarna 
i strategidelen och det är svårt att härleda varför just de har valts ut.  
 
Helsingborgs stad lämnar nedan ett antal synpunkter på strategiområdena. 
 
1. Utveckla effektiv och konkurrenskraftig logistik 

”Det finns avsevärd potential till effektivisering av transporterna genom ef-
fektiva transport- och logistikupplägg.”  Vad menas med detta? Utveckla 
gärna resonemanget. Hur ser potentialen ut, var i godskedjan är den störst 
eller lättast att åtgärda? 
 
Kommunernas översiktsplaner är i första hand inte ett verktyg för utform-
ning utan för att lokalisera logistikanläggningar till områden där dessa har 
möjlighet att utvecklas och verka utan att transporterna till och från anlägg-
ningen medför negativa störningar på människor, djur och miljö. 
 
Hur stödjer Region Skåne utvecklingen av en mer effektiv logistik? 
 
Hur ska den regionala politiska nivån agera för att få till stånd en förändring 
av europeiska och nationella regelverk? 
 
Hur stödjer Region Skåne branschens initiativ för en ökad regelefterlevnad? 
 
2. Stärka strategiska lägen och stråk 

Vad menas med att hamnarnas inbördes betydelse kommer att följas? Tän-
ker Region Skåne ta fram en strategi för hamnverksamheten i Skåne? 
 
Hur ska Region Skåne verka för att skapa samsyn i arbetet med gränsöver-
skridande transporter och i arbetet med transportkorridorer och tillhörande 
noder? 
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Vilka flaskhalsar i systemet är viktigast att undanröja och hur ska det göras? 
 
Hur ska behovet av ny bangårdskapacitet i norra Skåne utvecklas? Det 
känns som att ingen driver denna fråga trots att Malmö godsbangård utgör 
en av de större flaskhalsarna i Skånes järnvägssystem. Det bör vara en fråga 
som ska hanteras av Trafikverket, men kan regionen trycka på? 
 
Det är viktigt att nya logistiknoder utvecklas i strategiska och intermodala 
lägen, men det är också viktigt att öka användningen av befintliga industri-
spår som ofta ligger oanvända och för fäfot. Ansvaret för detta delas i första 
hand mellan näringslivet och kommunerna, men även Trafikverket har ett 
ansvar eftersom industrispårstrafikeringen kräver möjlighet att ansluta och 
få kapacitet på det nationella järnvägsnätet. 
 
Det står att ”Region Skåne ska tillsammans med kommunerna skapa samsyn 
i planeringsprocesser om exempelvis lokaliseringar samt att se över rutiner 
och processer för att bättre integrera gods i samhällsplaneringen”, men även 
länsstyrelsen och statliga myndigheter som Trafikverket, Naturvårdsverket 
och Boverket har en viktig roll i dessa processer. 
  
3. Främja hållbara transportslag och transportplanering 

Skåne ska vara klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030. För att uppnå 
fossiloberoende är det väsentligt att utveckla nya drivmedel. Vi ser gärna att 
detta avsnitt utvecklas för att kunna fungera som stöd i det fortsatta arbetet 
och för att beskriva hur vi ska öka andelen hållbara godstransporter. Ut-
vecklingen av el-vägar för lastbilar skulle kunna få större utrymme i strate-
gin. Överflyttning till järnväg saknas helt i detta avsnitt. 
 
Generellt saknas det strategier kring hur vi får till bättre bränslen för den 
tunga vägtrafiken. Vi ser gärna ett stycke om flytande biogas (LBG) och 
flytande naturgas (LNG).  LBG är ett förnyelsebart drivmedel med potential 
att ersätta dieseldrift för tunga väg- och sjötransporter. I Helsingborg är det 
möjligt för tunga fordon att tanka LBG, en satsning som om den stöds reg-
ionalt och nationellt har potential att positivt påverka utsläppen från den 
tunga trafiken. Med tanke på Skånes läge och stora livsmedelsproduktion 
finns det gynnsamma förhållanden för satsningar på biogas. Här är det ange-
läget med en samsyn och en tydlig strategi. 
 
Hur ska man få de skånska kommunerna att satsa på samdistribution och ut-
veckla nya koncept för citylogistik? 
 
Hur ska Region Skåne verka för en utveckling av närsjöfarten till hamnar 
norr om Skåne, som kan innebära en minskning av lastbilstrafiken på vårt 
vägnät? Hur får man näringslivet intresserat av detta?  
 
4. Kunskapsutveckling och forskning med hållbarhetsperspektiv 

Hur ska Region Skåne verka för att utredningar av kilometerskatt och väg-
slitageavgifter startas? 
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Har Region Skåne möjlighet att bidra med statistik och kunskapsunderlag 
som beskriver godstransporternas omfattning och utbredning om nationella 
rutiner och metoder tas fram som säkerställer att det mäts på samma sätt och 
att jämförelse över tid möjliggörs? Kan Region Skåne ta initiativ till detta?  

 

Helsingborgs stad tycker det är tråkigt att Region Skåne har pausat arbetet 
med att etablera ett logistikkluster, eftersom det hade kommit i gång bra och 
var en bra arena för samverkan mellan näringsliv, kommuner och offentliga 
organisationer samt akademi. 
 
Hur stödjer Region Skåne forskning och innovation inom hållbar logistik 
och hur tänker regionen stärka samarbetet med universitet och högskolor i 
framtiden?  
 
Helsingborgs stad ser fram emot en samverkan för uppnå den hållbara gods- 
och logistikregionen Skåne. 
 
 
 
 
Peter Danielsson 
Ordförande Palle Lundberg 
 Stadsdirektör 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-30 1 av 1

 

 

KS § 62  Dnr KS 000032/2016 - 300 

Uppdragsbeskrivning - Inriktningsdokument för Grevies utveckling 
 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett 

inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentet ska 
utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien och det 
läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-03-16. 
 Tjänsteskrivelse Inriktningsdokument för Grevies utveckling, daterad 2016-02-

29.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
 1. Anta uppdragsbeskrivningen för inriktningsdokumentet för Grevies 

utveckling.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160322\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (4) 

 
 

Datum: 2016-03-16 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 000032/2016 – 300 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse Inriktningsdokument för Grevies utveckling, daterad 2016-02-29  
 

Samråd har skett med: 
Olof Selldén och Camilla Nermark, Samhällsbyggnad 
 

 
Uppdragsbeskrivning: Inriktningsdokument för Grevies utveckling 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett inriktningsdokument 
för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentet ska utreda och närmare analysera hur 
orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och 
bör utvecklas in i framtiden.  

 
Bakgrund 
Den 9 mars 2016 fattade Kommunstyrelsen beslut om att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att ta 
fram en uppdragsbeskrivning för central Grevies utveckling och återkoppla vid nästkommande 
möte. 
 
Aktuellt 
Syftet med arbetet är att ta fram ett inriktningsdokument för Grevies samhälles utveckling med 
tydliga utgångspunkter att förhålla sig till i fortsatt planering. Inriktningsdokumentet ska 
utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället 
befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden. 

 
Övervägande/framtid 
 

UTMANINGAR 

Grunden för arbetet utgörs av platsens fysiska förutsättningar (topografi, grönområden, 
jordbruksmark, bebyggelsestruktur, infrastruktur, statliga intressen, kulturhistoriska apekter 
mm) men också miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar är väsentliga krafter 
som bidrar till att forma framtidens Grevie. 

Grevie har under de senaste femton åren haft en försiktig befolkningstillväxt. Idag bor det 
knappt 800 personer i Grevie. Befolkningsstrukturen för samhället visar på en åldrande 
befolkning, i jämförelse med Förslöv.  

Befolkningen i Grevie är jämt fördelad mellan de olika åldersgrupperna, se diagram 1. Vad 
samhället ska erbjuda dess invånare behöver därför breddas. Kommunen som ansvarar för den 
fysiska planeringen samt är en stor markägare i och omkring samhället har därav goda 
möjligheter att bidra till Grevies utveckling. 
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Diagram 1   Åldersfördelning Grevie 

 
I dagsläget, år 2016, finns den lokala handeln i samhället främst längs Stålhögavägen. Det finns 
ingen tydlig samlingspunkt – mötesplats, så som ett torg eller park. På dagtid möts 
Grevieborna i den lokala mataffären där även bibliotek numera inryms i närliggande lokaler. 
Kvällstid fungerar Grevieparken som mötesplats genom idrottsklubbens träningar och 
evenemang i festlokalen  
Nordost och sydväst om Grevie finns fantastiskt vacker natur att vandra eller motionera i, men 
i samhället lyser den sammanhängande grönstrukturen med sin frånvaro. I planeringen av 
samhället måste också hanteringen av dagvatten beaktas eftersom de stora nivåskillnaderna 
inom orten på +150 möh i norr ner till +70 möh i söder ger specifika utmaningar. 
Under 2014 stängdes Backaskolan och barnen i årskurs F-6 går nu i skolan i Västra Karup och 
Förslöv. I oktober 2015 fattade Kommunstyrelsen beslut om att riva Backaskolan och 
idagsläget utreds hur skolfrågan ska hanteras i kommunen. I och med att Hallandsåstunneln 
invigdes och järnvägens dragning nu går igenom tunnlarna blev rälsen i Grevie överflödig och 
togs bort. Inriktningsdokumentet måste beakta hur dessa förändringar påverkar samhället och 
dess framtida utveckling. 
 
MÖJLIGHETER 
Grevie har fördelen att ha flera av kommunens största arbetsgivare verksamma i samhället. 
Även om viss verksamhet omlokaliseras till Förslöv så har både NP Nilsson och Lindab stor 
verksamhet i Grevie.  
Området runt banvallen som sträcker sig igenom samhället i nord/sydlig riktning skapar ytor 
och möjligheter när området nu inte längre används för järnvägstrafiken. 
Omgivningarna runt Grevie är mycket natursköna och på flera ställen i samhället finns lägen 
med utsikt mot både havet och omgärdande landsbygd.  
 
AVGRÄNSNING 
Inriktningsdokumentet omfattar hela tätorten Grevie och tittar på både möjligheter inom 
befintliga områden och mark där det skapats möjligheter till ny markanvändning.  
Dokumentet fokuserar på en utvecklingshorisont fram till 2030 och där efter är det mycket 
svårare att ange tydliga riktlinjer för den fysiska planeringen och utvecklingen. 
Klimatfrågan beaktas genomgående i hela arbetet. Likaså behöver inriktningsdokumentmet 
omfatta och formulera svar på frågor om graden av markutnyttjande (täthet, hushöjder) och 
olika delområdens innehåll (t.ex. bostäder, handel, verksamheter, förskolor/skolor, områden 
för rekreation och fritid).  
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METOD 

I det inledande skedet kartläggs nuläget, Grevies struktur, förutsättningar och behov. Utifrån 
detta arbetas sedan riktlinjer för den framtida utvecklingen fram. Detta bör göras i samarbete 
med invånarna i Grevie. Detta kan göras genom exempelvis workshops eller fokusgrupper. Det 
viktiga med dessa insatser är att nå de grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda i 
planeringssamanhang. Exempel på dessa grupper är ungdomar och småbarnsfamiljer.  

Ett av kommunens fullmäktigemål är att Båstads kommun ska vara en attraktiv kommun att 
leva, bo och verka i.  Tillsammans med inriktningsmålet för folkhälsa och säkerhet ”Främja 
sociala mötesplatser för olika åldersgrupper” som strävar efter att skapa mötesplatser för olika 
åldersgrupper skapar de huvudfokus för inriktningsdokumentets medborgardialog.  

Invånardeltagandet bör läggas på nivån ”Dialog” för att ge deltagarna möjlighet att i viss mån 
påverka förslagets utformning. Det är dock mycket viktigt att tydliggöra för deltagarna vilka 
delar som kan påverkas och vilka som inte är påverkningsbara pga exempelvis lagstiftning 
eller avvägningar mellan andra intressen.  

 

 
Figuren är en modifiering av statsvetaren Sherry Arnsteins modell ”Ladder of Citizen Participation” 

 

Arbetet kommer regelbundet att återkopplas till KSAU antingen som informationsärende eller 
för beslut beroende på var i processen arbetet befinner sig. 

Inriktningsdokumentet avses samrådas med allmänheten, Länsstyrelsen, Region Skåne, 
grannkommunerna och övriga berörda innan det antas av kommunfullmäktige. 

 

UTREDNINGAR 

En social konsekvensbeskrivning (SKB) bör göras inom ramen för inriktningsdokumentet. En 
SKB beskriver en plans påverkan på de sociala aspekterna. Dessa är mycket viktiga för männi-
skors livskvalitet och bör ha en given roll i stadsplaneringen, jämte ekonomiska och ekologiska 
perspektiv. I begreppet ”sociala aspekter” ryms många dimensioner, exempelvis vardagsinteg-
ration, stadens rumsliga påverkan på frågor som trygghet, jämlikhet och jämställdhet. SKBn 
bör vara kopplad till invånardeltagandet. 

Miljökonsekvenserna beskrivs övergripande i arbetet. Detaljerade miljökonsekvens-
beskrivningar görs i samband med de detaljplaner, som kan bli ett resultat av inriktningsdo-
kumentet, om de bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

En övergripande dagvattenutredning samt en utredning om markförhållanden behöver göras 
inom ramen för inriktningsdokumentet. Det kan även bli aktuellt att utreda trafikfrågor samt 
buller. 
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TIDPLAN 

Mars-Aug 2016 Analys förutsättningar 

September Framtidsstrategier, workshop med allmänheten 

November KSAU beslut om samråd 

Januari 2017 Samråd  

April Bearbetning/revideringar 

Maj KSAU godkännande 

Juni KF antagande 

 

Tidplanen kan komma att justeras pga oförutsedda utredningar. Den kan även komma att an-
passas till översiktsplanens tidplan. 

 

RESURSER 

Arbetet med inriktningsdokumentet kommer att arbetas fram av en projektgrupp där över-
siktsplanerare Kristina Bell är projektansvarig. I projektgruppen ingår ytterligare personer 
från Samhällsbyggnad och representanter från Teknik och Service. 

  
Kostnaden för framtagande av inriktningsdokumentet uppskattas till 270 000kr. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Anta uppdragsbeskrivningen för inriktningsdokumentet för Grevies utveckling.   
 
 
 
Båstad 2016-03-16 
 
 
Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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Datum: 2016-02-01 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 000032/2016 – 300 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson, Lisa Rönnberg, Kristina Bell, Camilla Nermark), Teknik och 
Service (Ingemar Lundström), Kommunledningskontoret (Katarina Pelin, Per Selldén) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Tidigare uppdrag Böske 37:1 (2015-03-11) 
Bilaga 2. Kostnadsuppskattning 
Bilaga 3. Finansiering av inriktningsdokument för Grevies utveckling,  Johan Lindén, daterad  
2016-02-01   
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg Samhällsbyggnadschef, Camilla Nermark Planarkitekt, Johan Lindén Ekonomi-
chef, Olof Selldén Översiktsplanerare, Per Selldén Exploateringsingenjör 

 
Inriktningsdokument för Grevies utveckling 
 
Sammanfattning av ärendet 
Grevie har haft en försiktig befolkningsökning sedan år 2000 och samhället präglas främst av 
järnvägen och två stora företag; Lindab och NP Nilsson och deras verksamhetslokaler i centrala 
delarna av Grevie. Lindab har även ett stort verksamhetsområde i de södra delarna av Grevie. 
Under den senaste tiden har stora strukturella förändringar skett i Grevie. Järnvägens nya 
dragning genom Hallandsåstunnlarna innebär att den gamla banan genom Grevie tas bort. 
Beslutet att stänga skolan i Grevie pga otjänliga lokaler har påverkat samhället och idag går 
barnen i skola i Västra Karup och Förslöv. Biblioteket som tidigare funnits i skolans lokaler har 
omlokaliseras till samhällets knutpunkt vid matbutiken.  
 
De strukturella förändringarna skapar nya utvecklingsmöjligheter för Grevie. I samhället finns 
attraktiv, kommunalägd mark lämplig för bostäder och kommunen ser Grevie som en ort med 
goda kommunikationer och potential att attrahera nya invånare. För att ta ett samlat grepp om 
de utvecklingsmöjligheter som finns och även hantera utmaningar i form av långsam 
befolkningsutveckling föreslås att ett inriktningsdokument tas fram för att tydliggöra 
utgångspunkterna för utveckling och på en strategisk nivå lägga grunderna för framtida 
utveckling av Grevie.    
 

Aktuellt 
Samhällsbyggnad föreslår att uppdraget för planläggning av Böske 37:1, som beslutades i 
Kommunstyrelsen 2015-04-15, omformuleras till uppdrag att ta fram ett inriktningsdokument 
för Grevie samhälle, i likhet med de dokument som är under utarbetning för centrala Båstad 
och Förslöv. Inriktningsdokumentet för Grevie skall på samma sätt som motsvarande 
dokument för Båstad och Förslöv ge tydliga utgångspunkter för fortsatt planering samt utgöra 
grunden för kommande översiktsplan. 
 

Övervägande/framtid 
Samhällsbyggnad ansvarar för projektledning för upprättandet av inriktningsdokumentet för 
Grevies utveckling. Samhällsbyggnad kostnadsberäknar uppdragets genomförande till 500 tkr. 
Se bilaga 2 Kostnadsberäkning. Dessa medel ryms inte inom befintlig budget för 
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Samhällsbyggnad utan det krävs beslut om tillskott, se bilaga 3 Finansiering 
inriktningsdokument för Grevies utveckling, daterad  2016-02-01.  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Uppdraget om planläggning för exploatering av Böske 37:1 (KS 313/15 -315) omformuleras 
och Samhällsbyggnad ges ett utökat uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Grevies 
utveckling. 
 
2. Inriktningsdokumentet för Grevies utveckling finansieras med medel från KF och KS enligt 
ekonomichefens tjänsteskrivelse Finansiering inriktningsdokument för Grevies utveckling, date-
rad 2016-02-01.  
 
3. Samhällsbyggnad ges uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för centrala Grevies 
utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande möte för Kommunstyrelsen.   
 
 
 
Båstad 2016-02-01 
 
 
Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-30 1 av 1

 

 

KS § 64  Dnr KS 000399/2016 - 350 

Torgtaxa - Ändring av formalia 
 
Beskrivning av ärendet Enligt beslut i KS (dnr KS 001341/2015-350) ska begreppet ”Evenemangstid” 

utgå i följande dokument; Lokala ordningsföreskrifter, Lokala 
ordningsföreskrifter gällande torghandel i Båstads kommun samt Taxa för 
upplåtelse av torgplats.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad 2016-03-07. 
 Bilaga 1. Torgtaxa.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. Torgtaxan fastslås enligt tjänstemannaförslaget.  
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Datum: 2016-03-07 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000399/2016 – 350 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Parkingenjör, Teknik och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Torgtaxa  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Torgtaxa – Ändring av formalia 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i KS (dnr KS 001341/2015-350) ska begreppet ”Evenemangstid” utgå i följande 
dokument; Lokala ordningsföreskrifter, Lokala ordningsföreskrifter gällande torghandel i Bå-
stads kommun samt Taxa för upplåtelse av torgplats.   
 
Aktuellt 
I Torgtaxan utgår begreppet ”Evenemangstid” och ersätts av tidsperioden 15/6 – 15/8. I övrigt 
har inga förändringar gjorts i taxan. Vår god se Torgtaxa (bilaga 1). 
 

Övervägande/framtid 
Ny torgtaxa börjar gälla 2017-01-01. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Torgtaxan fastslås enligt tjänstemannaförslaget.   
 
 
 
Båstad 2016-03-07 
 
 
Jenny Hertsgård 
Parkingenjör 
Teknik och service 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Torgtaxa 
för upplåtelse av torgplats inom Båstads kommun 

Båstads torg Hantverk, trädgårds- Övriga 
och produkter 

lantbruksprodukter 
Dagplats 150 kr 185 kr 
Dagplats 15/6-15/8 150 kr 600 kr 
Årsplats 1700 kr* 3425 kr* 
Sommarplats 5000 kr* 10000 kr* 
15/6-15/8 

Lyckan torget 
Dagplats 150 kr 185 kr 
Dagplats 15/6-15/8 150 kr 300 kr 
Årsplats 4155 kr* 4155 kr* 

El till torgplats 
Dagolats 75 kr 75 kr 
Års plats 2595 kr 2595 kr 

Skolklasser, ideella föreningar m fl. utan kommersiellt intresse 
som bedriver lotterier, basarer, loppmarknader o dyl. 

Arrangemang, icke kommersiella somt ex demonstrationer, 
fackeltåg, samlingar m.m. 

Plats för julgransförsäljning 

* Bokningsbar 

1 (1) 

Bilaga 1 

0 kr 

0 kr 

2 080 kr* 

Förutsättning för hyra av årsplats är minst 30 dagars torghandel fördelat över minst 15 veckor och tre 
timmar per tillfälle. Efterföljs inte överenskommelsen efterdebiteras förhyraren ytterligare en årstaxa. 

Oavsett när under året ett avtal tecknas avseende torgplats hela året debiteras hel årsavgift, avtalen 
upphör alltid att gälla den 31 december varje år. 

Upplåtelse av torgplats är för närvarande momsfri. Om upplåtelsen momsbeläggs tillkommer moms. 

Indexuppräkning ska ske med konsumentprisindex per den första januari efter indextal för juni månad 
föregående år. Basmånad för indexuppräkning ska vara juni 2015. 

Vid beräkning av ny taxa får avrundning ske uppåt enligt följande: 
till närmaste femkrona för belopp överstigande 100 kr 
till närmaste enkrona för belopp mellan 10 kr och 100 kr 

160307\t:\tek\ park & fr itid\ tj änsteskrive lser\ torgtaxa 2017.docx\jh 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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KS § 65  Dnr KS 001263/2015 - 460 

Motion - Bättre busshållplatser 
 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit avseende busshållplatser i Båstads kommun. 

Motionsställaren anser att busshållplatserna är bristfälliga och att 
trafiksäkerheten på många platser är otillfredsställande. 

 
 Motionen påpekar att busshållplatserna håller låg standard och föreslår att 

Båstads kommun kontaktar Region Skåne för en genomgång av 
busshållplatserna i syfte att uppgradera såväl standard som trafiksäkerhet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson, daterad 2016-03-09. 
 Inkommen motion angående bättre busshållplatser, daterad 2015-09-21.     
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Uppdra förvaltningen att aktualisera trafiksäkrare 

busshållsplatser i den löpande trafikplaneringen och återkomma med resultat 
av diskussionen senast 2016-06-30.  

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Gösta Gebauers yrkande och förvaltningens 

förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar:  
 

 1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-03-09, anses motionen 
besvarad.  
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Datum: 2016-03-09 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 001263/2015 – 460 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion – Bättre busshållplatser  
 

 
Motion - Bättre busshållplatser 
 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit avseende busshållplatser i Båstads kommun. Motionsställaren anser 
att busshållplatserna är bristfälliga och att trafiksäkerheten på många platser är 
otillfredsställande. 
 
Motionen påpekar att busshållplatserna håller låg standard och föreslår att Båstads kommun 
kontaktar Region Skåne för en genomgång av busshållplatserna i syfte att uppgradera såväl 
standard som trafiksäkerhet.  
 
Bakgrund 
Busshållplatserna på landsbygden är, med få undantag, enbart en stolpe med tidtabell. Det är 
en modell som Region Skåne för närvarande förordrar på landsbygden. I Båstads kommun har 
många busshållplatser längs linje 504, 505, 525 och i tätorter högre standard som en följd av 
att dessa linjer har fått bestå och haft en kontinuitet över lång tid. 
 

Aktuellt 
Att vi som kommun ska bidra till att uppmuntra boende i kommunen att åka mer kollektivt är 
viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö och klimat samt den hållbara utvecklingen. 
 
Busshållplatserna på landsbygden i Båstads kommun, som motionen avser, finns nästan 
uteslutande längs det statliga vägnätet vilket betyder att Trafikverket råder över den mark som 
är närmast vägarna. Det innebär i sin tur att varken kommunen eller Region Skåne förfogar 
över de ytor som behövs för de åtgärder som föreslås i motionen. 
 
Övervägande/framtid 
I den löpande trafikplaneringen mellan Båstads kommun och Skånetrafiken finns en dialog och 
samverkan om åtgärder för att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafiken i kommunen. 
Busshållplatserna ingår som en naturlig del i detta. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-03-09, anses motionen besvarad.  
 
Båstad den 9 mars 2016 
 
Andreas Jansson  
Trafik- och gatuingenjör 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

' 

2015 -09- 2 1 

CENTERPARTIET 

BÅSTAD 

Motion - Bättre busshållplatser 

l?M ö·ö7:;.· .. -r7w~s~ ~6 o {l~ .......... fi. " ... " ....... .. 

Det finns många busshållplatser i vår kommun. Det är allt från de i tätorterna, där det ofta finns 
busskurer, till de på landsbygden som ofta bara består av en hållplatsskylt. 

Centerpartiet vill att allt fler ska åka kollektivt men det förutsätter också en standard som upplevs som 
acceptabel. Eftersom det händer att det regnar i stort sett vågrätt i Skåne, kan väntan på buss bli en 
speciell upplevelse. 

På landsbygden och i byarna saknas ofta väderskydd och dessutom är trafiksäkerheten 
otillfredsställande på många ställen . Till exempel kan det saknas särskild yta att stå på intill vägen . 

Kanske kan man också se till att det finns parkeringsplatser vid de hållplatser där sådan kan 
underlätta bussåkandet. 

Centerpartiet förslår att 
Båstad kommun kontaktar Region Skåne för en genomgång av busshållplatserna med målet att 
uppgradera såväl standard som trafiksäkerhet. 

Båstad 20150921 

I Michaela Backman, Centerpartiet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS § 66  Dnr KS 001262/2015 - 350 

Motion - Parkeringsmöjligheter utmed Köpmansgatan 
 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit, se bilaga, om att undersöka möjligheterna att 

tillfredsställa parkeringsbehovet samtidigt som det är parkeringsförbud längs 
med Köpmansgatan mellan Kyrkogatan och Ordensgatan.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson, daterad 2016-02-16. 
 Inkommen motion angående parkeringsmöjligheter på Köpmansgatan, daterad 

2015-09-21.  
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Trafikregleringen rörande parkeringarna på aktuell sträcka 

av Köpmansgatan ses över i samband med att samlade trafiksäkerhetsåtgärder 
genomförs för Köpmansgatan.  

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Gösta Gebauers yrkande och förvaltningens 

förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att Gösta Gebauers 
yrkande bifallits.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. Trafikregleringen rörande parkeringarna på aktuell sträcka av 
Köpmansgatan ses över i samband med att samlade trafiksäkerhetsåtgärder 
genomförs för Köpmansgatan.  
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Datum: 2016-02-16 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 001262/2015 – 350 
Till: Kommunfullmäktige 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion angående parkeringsmöjligheter på Köpmansgatan, daterad 2015-09-21   
 
 

 
Motion - Parkeringsmöjligheter utmed Köpmansgatan 
 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit, se bilaga, om att undersöka möjligheterna att tillfredsställa 
parkeringsbehovet samtidigt som det är parkeringsförbud längs med Köpmansgatan mellan 
Kyrkogatan och Ordensgatan.   
 

Bakgrund 
Under sommaren (15 juni – 15 augusti) råder det förbud mot att stanna och parkera på aktuell 
sträcka längs med Köpmansgatan men under resten av året är det tillåtet att parkera i högst 1 
timme. 
 

Aktuellt 
Trafikverket har tillsammans med Båstads kommun nyligen genomfört en åtgärdsvalsstudie 
för Köpmansgatan genom Båstad där flera aktörer, myndigheter och organisationer bjudits in 
att delta och bidra till studien. Parallellt med studien har elever på Strandängsskolan arbetat 
med att ge sin syn på Köpmansgatan. Från båda håll men framförallt från elever på 
Strandängsskolan har det framkommit att den tillåtna parkeringen på vägbanan längs 
Köpmansgatan mellan Kyrkogatan och Ordensgatan bidrar till otrygghet och osäkerhet för 
cyklister som tvingas ut i vägbanan på grund av de parkerade fordonen. Å andra sidan 
upplever kunder till handlarna längs sträckan att parkeringen bidrar till att enklare kunna 
parkera nära butiker längs sträckan och det kan därigenom anses främja handeln att tillåta 
parkering. 
 

Övervägande/framtid 
Åtgärdsvalsstudien för Köpmansgatan genom Båstad har bland annat resulterat i en 
rekommenderad åtgärd att göra en översyn av parkeringsplatserna längs Köpmansgatan. 
Samtidigt rekommenderar den också att utreda ett sammanhängande stråk för gång och cykel 
längs med Köpmansgatan, något som idag saknas mellan bland annat Kyrkogatan och 
Ordensgatan. 
 
På aktuell sträcka medger den tilltagna vägbredden att två fordon kan mötas samtidigt som 
står parkerade fordon längs vägbanan. En tänkbar fortsättning på detta ärende är att 
trafikregleringen på Köpmansgatan ses över och förändras först i ett skede när 
förbättringsåtgärder görs för att främja oskyddade trafikanter och där då vägbredden inte 
längre räcker till för att fordon ska kunna parkera på vägbanan. En förbättring av 
trafiksäkerheten, tryggheten och upplevelsen för oskyddade trafikanter längs sträckan bör 
kunna främja handeln och kan framgent vara ett motiv till att förändra trafikregleringen. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-02-16, anses motionen besvarad.  
 
 
 
Båstad den 16 februari 2016 
 
 
Andreas Jansson  
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och Service 
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CENTERPARTIET 

BÅSTAD 

Motion - Parkeringsmöjligheter Köpmansgatan 

BÄSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -09- 2·1 

Under högsäsong, några veckor, är det parkeringsförbud utanför markerade platser längs 
Köpmansgatan . Det underlättar trafiken väsentligt. 

Centerpartiet har iakttagit trafiken under hela året och ser att det ofta uppstår trafikfarliga situationer 
när parkerade fordon hindrar och skymmer för annan trafik, inte minst cyklister och gående. 

Centerpartiet föreslår att 

Båstad kommun undersöker möjligheterna att tillfredsställa parkeringsbehov samtidigt som 
det är parkeringsförbud sträckan Kyrkan - Sparbanken. 

Båstad 20150921 

/Michaela Backman, Centerpartiet 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-30 1 av 1

 

 

KS § 67  Dnr KS 000302/2016 - 460 

Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2017, 2016-12-11 - 2017-
12-11 

 
Beskrivning av ärendet Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan om förlängning av nuvarande 

tillköp ytterligare ett år. Kommunstyrelsen fattade 2015-06-10 beslut om 
tillköp för trafikåret 2016. Båstads kommuns avtal om tillköp av regional 
busstrafik omfattar linje 523 och 525.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson, daterad 2016-03-11. 
 Bilaga 1. Brev från Skånetrafiken, daterad 2016-02-23, Förfrågan om tillköp av 

trafik för trafikåret 2017. 
 Bilaga 2. Avtal, tillköp av utökad trafik linje 523, Dnr KS737/2015-350. 
 Bilaga 3. Avtal, tillköp av utökad trafik linje 525, Dnr KS737/2015-350. 
 Bilaga 4. Kostnadsförslag för helgtrafik under vår, höst och vinter för linje 523.  
 
Föredragande Trafikingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
 1. Förvaltningen får i uppdrag att underteckna oförändrade tillköpsavtal för 

linje 523 och 525 med Skånetrafiken för trafikåret 2017. 
 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
Protokollsanteckning Ärendet kompletteras med aktuell resestatistik till kommunstyrelsens 

sammanträde 2016-04-13. 
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Datum: 2016-03-11 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 000302/2016 – 460 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Brev från Skånetrafiken, daterad 2016-02-23, Förfrågan om tillköp av trafik för 
trafikåret 2017. 
Bilaga 2. Avtal, tillköp av utökad trafik linje 523, Dnr KS737/2015-350. 
Bilaga 3. Avtal, tillköp av utökad trafik linje 525, Dnr KS737/2015-350. 
Bilaga 4. Kostnadsförslag för helgtrafik under vår, höst och vinter för linje 523.  
 

 
Samråd har skett med: 
Barn och Skola 
 

 
Tillköp av kollektivtrafik för trafikåret 2017, 2016-12-11 - 2017-12-11 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan om förlängning av nuvarande tillköp ytterligare 
ett år. Kommunstyrelsen fattade 2015-06-10 beslut om tillköp för trafikåret 2016. Båstads 
kommuns avtal om tillköp av regional busstrafik omfattar linje 523 och 525.     
 
Bakgrund 
Båstads kommun gör under trafikåret 2016 följande tillköp (se bilagda avtal): 
 
-Linje 523. 5 dubbelturer på vardagar året runt. 5 dubbelturer även lördagar och söndagar 
under perioden 12 juni – 13 augusti (sommartidtabell). Linjen är en skolskjutsintegrerad linje 
där tidtabell delvis är anpassad för grundskolan och gymnasiet. 
-Linje 525. 6 turer per vardag endast under skoldagar. Skolskjutsintegrerad linje. 
 
I verksamhetsplanen för familjen Helsingborg 2016-2019 är det angivet att kommunerna ska 
arbeta för att integrera skolskjutsverksamheten med linjetrafik för att skapa förutsättningar 
för att ha kollektivtrafik i svaga stråk. Aktuella tillköp är en insats som bidrar till Familjen 
Helsingborgs mål. 
 
 
Övervägande/framtid 
Att vi som kommun ska bidra och skapa förutsättningar till ökat kollektivtrafikresande är 
viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö, klimat och den hållbara utvecklingen. En 
långsiktig planering och kontinuitet för kollektivtrafiken är viktig för att kunna skapa 
resmönster och användbarhet av kollektivtrafiken. 
 
Möjligheten finns för Båstads kommun att även önska tillköp på helgtrafik för linje 523 under 
perioden vår, höst och vinter. Samma trafikutbud med 5 dubbelturer per lördag och söndag 
innebär en kostnadsökning på 350 tkr för trafikåret 2017 och skulle ge helgtrafik året runt. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att underteckna oförändrade tillköpsavtal för linje 523 och 525 
med Skånetrafiken för trafikåret 2017. 
 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
Båstad den 11 mars 2016 
 
 
Andreas Jansson  
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och Service 

366

366



Skånetrafiken 16-02-23 Dnr: 

Mia Haagen 
Trafikutvecklare 
Tel 0451-28 86 11 
mia.haagen@skanetrafiken.se 

BÅSTADS l<OMMUNBåstads kommun 
Kor· .. :·, /rnlsP.n Att. Andreas Jansson 

· 269 80 Båstad 
2016 -02- 2 9 

Dnr.iq..QQQ3.0.'2/. .. .. 
..... .... .0.(6 .~ .. 4.60 ....... . 

-~ SKANE 

Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2017, d.v. s. 2016-12-11 och ett 
år framåt. 

För de tillköp som Båstads kommun planerar inför 2017 vill vi komma överens om en 
totalsumma per år som inkluderar kostnader för trafiken med index och avdrag för antal 
resande/intäkter. 

För de tillköp som Båstads kommun gör skrivs ett ettårs kontrakt där summan för tillköpet 
framgår. Vid nästa till köps tillfälle finns det möjlighet att justera intäktsdelen baserat på antal 
resande eller förändra till köpet i sin helhet. 

Nettokostnaden för tillköpet tas fram på följande sätt: 
Kostnad för trafiken med index samt intäkter för antal resande kommer baseras på det verkliga 
beloppet från föregående år. Det beloppet delas lika på 12 månader och ni kommer få en 
kvartalsfaktura med samma belopp för varje kvartal. Resandet kan ni sedan följa upp i de filer 
Skånetrafiken bifogar till er. 

Skånetrafiken vill att ni underbörjan av april månad återkommer med besked om ni önskar 
oförändrat tillköp under 2017. Detta görs via mejl till respektive trafikutvecklare. 

Trafikutvecklaren kommer därefter sända över tillköpsavtalet med tillhörande 
kostnadsberäkning för underskrift i april. När avtalet därefter sänds in till Skånetrafiken kommer 
det diarieföras och betraktas som en beställning . 

Skånetrafikens nämnd tar definitivt beslut om trafikförändringar under maj månad 2017. Vid 
större trafikförändringar finns det tid fram till april månad att önska tillköp. 

Postadress : 281 83 Hässleholm Besöksadress : Andra Avenyen 7 
Telefon: 0451 28 84 00 Fax: 0451 28 84 01 www.skanetrafiken.se 
Bankgiro: 5095-14 7 4 Org.nr: 232100·0255 
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Skånetrafiken 

Kasper Kalen 
0451-29 89 91 
l<asper.l<alen@sl<anetrafil<en.se 

Avtal 
15-12-07 

0f<r~r1t.' 11 ,,~lf'l' 1 f\ . Unf : 'f.5l/2oh ()f; 04,, 

Lofw 20t'J . 31S/ 

Dnr: 

Andreas Jansson 
Trafik & Gatuingenjör 
Båstad Kommun 
269 80 Båstad 

Si<ANE 

13ÅST/-\DS l<OMMLJf\J 
1 <0 111,-, u;c~tyre l se n 

2016 -01~ z 6 
Dnr.kSQ0.0.1.3..7/. ... .. 
,,,, .. . .2.0.f S.:-:.350 ... . ,,, 

Mellan Båstads kommun org nr 212000-0944 och Region Skåne genom Skånetrafiken org nr 
232100-0255 träffas härigenom 

AVTAL 
Tillköp av utökad trafik linje 523 

1. BAKGRUND 

Region Skåne beslutade att linje 523 skulle återinföras enligt beslut i 

Kollektivtrafiknämnden. Linjens tidigare sträclming var inte attraktiv för resenärerna och 

en överenskommelse mellan Båstads kommun och Skånetrafiken ledde till den nu 

beslutade sträclmingen Torekov - Ramsjö - Båstad. Möjligheten till en positiv 

resandeutveckling i framtiden förstärks i och med detta, vilket i sin tur förbättrar 

förutsättningarna för en attraktiv kollektivtrafik i konununen. 

2. REGIONBUSSTRAFIKENS FÖRÄNDRING 

Regionbusstrafiken inom Båstads kommun körs enligt en tidtabell baserad på ett för va1je 

linjesträclming anpassat turutbud. Med beslutad sträckning uppnås en koppling mellan 

Torekov -Ramsjö - Båstad med kollektivtrafik. Turutbudet skall vara 9 turer vardagar. 

3. ORGANISATION OCH ANSVAR 

Trafiken körs av Nobina på uppdrag av Skånetrafiken. Inför vaije tidtabellsskifte skall 

samråd ske mellan Skånetrafiken, Nobina och kommunen gällande eventuella justeringar 

av den tillköpta trafiken. Kontaktperson från kommunen gentemot Skånetrafiken är 

Andreas Janson. För hållplatser och andra infrastrukturella åtgärder gäller sanuna 

ansvarsfördelning som i all annan kollektivtrafik. 

4 . INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

Trafiken skall ingå som en del i Skånetrafikens samlade trafikutbud och information om 

trafiken ska finnas tillgänglig i alla de sammanhang som Skånetrafiken normalt erbjuder. 

Den lokala marlmadsföringen ombesötjs av Nobina enligt avtal mellan Nobina och 

Skånetrafiken. 

Postadress: 281 83 Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 
Telefon : 0451 28 84 00 Fax: 0451 28 84 01 www.skanetrafiken.se 
Bankgiro: 5095-1474 Org.nr: 232100-0255 
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Skånetrafiker 

5. FINANSIERING 

Skånetrafiken som huvudman för trafiken tillhandahåller ett anpassat utbud inom 

kommunen. Utökningen av trafiken finansieras genom ett tillköp av kommunen. 

Kostnaden för denna är 1 347 248kr /kalenderår. Detta belopp upprälmas enligt 

indexupprälming i Skånetrafikens avtal med Nobina. Under 2016 delfinansierar 

Skånetrafiken trafiken på linje 523 med 700 OOOkr 

6. FAKTURERING 

Skånetrafiken fakturerar kommunen kvartalsvis i efterskott efter det att avdrag för 

biljettintäkter på den tillköpta trafiken gjorts. 

50% av biljettintäkterna tillfaller Båstads kommun. 

Avdrag för biljettintäkter berälmas enligt: resa X 17,40kr 
Resa definieras som visering på buss oavsett resans längd. 

7. UTVÄRDERING 

Si<ANE 

Återförandet av trafiken på linje 523 är politiskt beslutat av Region Skåne och skall inför 

2017 utvärderas om ett resandeunderlag finns . 

8. ÖVRIGT 

9. AVTALETS GILTIGHET 

13 december 2015 - 11 december 2016 
Hässleholm lö I I ao 15 

Skånetrafiken 

IV/arla Holmgren 
Sii. Trrdikd'~ektör &~ltalikoo 

Hässleholm 7 l/Z.2015 

Annika Bondesson 

Affärsområdeschef, AO Buss Norra 

Skånetrafiken 

Postadress: 281 83 Hässleholm Besöksadress : Andra Avenyen 7 
Telefon: 0451 28 84 00 Fax : 0451 28 84 01 www.skanetrafiken.se 
Bankgiro : 5095-1474 Org.nr: 232100-0255 
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I ån e-· r c i I(( 11 

Kasper Kalen 
0451-29 89 91 
l<asper.l<alen@sl<anetrafil<en.se 

Avtal 
15-12-14 

:> ltitr'tt\i~<'< I//"' Dtl\ · ~fjf/lO/<:, O( (J I o / 
lvpr1~ . ;()h "!. 1;7 

Dnr: 

Andreas Jansson 
Trafik & Gatuingenjör 

Båstad Kommun 
269 80 Båstad 

Si<J\N -

F\~STt\fl::. !< )fvlMUN 
\< cr..-,:,·,,_ .. 1'- ~1 1 e ! St~rl 

2016 -0·1- 2 6 
Onr ,K.--$. Q0?.1.331 / .. ... , 
.. ... .. 20.lS.:: .. .. .. 0 .... .. . 

Mellan Båstads kommun org nr 212000-0944 och Region Skåne genom Skånetrafiken org nr 
232100-0255 träffas härigenom 

AVTAL 
Tillköp av utökad trafik linje 525 

1. REGIONBUSSTRAFIKENS FÖRÄNDRING 

Regionbusstrafiken inom Båstads kommun körs enligt en tidtabell baserad på ett för va1je 

linjesträckning anpassat turutbud. 

Vardagar 7 turer, varav 6 turer debiteras Båstads kommun. 

2. ORGANISATION OCH ANSVAR 

Trafiken körs av Nobina på uppdrag av Skånetrafiken. Inför vmje tidtabellsskifte skall 

samråd ske mellan Skånetrafiken, Nobina och kommunen gällande eventuella justeringar 

av den tillköpta trafiken. Kontaktperson från kommunen gentemot Skånetrafiken är 

Andreas Janson. För hållplatser och andra infrastrukturella åtgärder gäller samma 

ansvarsfördelning som i all mman kollektivtrafik. 

3. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

Trafiken skall ingå som en del i Skånetrafikens samlade trafikutbud och information om 

trafiken ska finnas tillgänglig i alla de sammanhang som Skånetrafiken normalt erbjuder. 

Den lokala marknadsföringen ombesö1js av Nobina enligt avtal mellan Nobina och 

Skånetrafiken. 

4. FINANSIERING 

Skånetrafiken som huvudman för trafiken tillhandahåller ett anpassat utbud inom 

kommunen. Utölmingen av trafiken finansieras genom ett tillköp av kommunen. 

Kostnaden för denna är ca 288 851 kr/kalenderår. Detta belopp justeras enligt 

indexjustering i Skånetrafikens avtal med Nobina. 

Postadress: 281 83 Hässleholm Besölcsadress: Andra Avenyen 7 
Telefon: 0451 28 84 00 Fa x: 0451 28 84 01 www.skanetrafiken.se 
Bankgiro: 5095-1474 Org.nr: 232100-0255 J/J 1~ 
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5. FAKTURERING 

Skånetrafiken fakturerar kommunen kvartalsvis i efterskott efter det att avdrag för 

biljettintäkter på den tillköpta trafiken gjorts . . 

Avdrag för bilj ettintäkter beräknas enligt : resa X 17,40kr 

Resa definieras som visering på buss oavsett resans längd. 

6. AVTALETS GILTIG HET 

13 december 2015 - 10 december 2017 
,fj,4 

(Ji '<~~~ .. 
Hässleholm /!1.ZO 15 ~;ff~ 

~ o,,, 

HässlehoJm/7' bl-2015 

jf;Ji 
Stf Affärsområdeschef, AO Buss Norra 

Skånetrafiken 

Postadress: 281 83 Häss lellolm Besöksadress: Andra Avenyen 7 
Telefon : 0451 28 84 00 Fax: 04 51 28 84 01 www.ska netra fiken.se 
Bankgiro: 5095- 1474 Org .nr : 232100-0255 
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i !// 
/"17ct.vic,,,. luv1d,StroJ.-V1 
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, . ..... · .. 
en. Bifogar här ett kostnadsförslag på helgtrafik utöver sommaren. 

Med vänliga hälsningar 

Mia Haagen 

:!. Ungefärlig kostnad fö r Regionbusstrafik lfc re kov-Rannmsjö-!Båstad. 
2 

3 Förutsättningar 
4 Räknat på lördagar och 10 söndagar undervåir om lhöst/•Jinte r period. 
5 

6 

7 

8 

9 Kostnad fö r buss o kr/ar !En •Janlig regionbuss, 3-axlig, låggolvad. 

LO 

n 
!.2 

~4 

ts 
l6 

Anta l t idtabellkilometer pe r dag 

Antal t idtabe lls_t immar pe r da~ 

Anta l t idtabellkilomete r pe r år 
Anta l t idta bellst immar pe r år 

Kostnader 

22. Ymi 

0,5· m in 

10 t urer per vardag. 

10 turer per vardag. 

t ra fikdagar 
t rafikdagar 

220 km/vardag 

5 t im/vardag 

20900 km/ år 

475 t im/å r 

Sida 1 av 1 

t7 

l8 

L9 

10 

Kostnad förtidtabellskilometer per år 

kostnad för tidtabellstimmar per år 
9,9 kr/vagnkilomete r 

335 kr/vagntimme 
206 910 kr/år 
159125 kr/år 

n _____ Summa kostand per år för he lgtrafik vår och höst. 366 035 kr/år 

12 I I 

Hä ng med! 
Res enkelt med våra appar. 

fi lP.-1//f'· /T T<::P.r<:: /;:inrfom 1IAnnDataJLocal /Temn/XPQ"rnwise/56E l8AODBASTAD-AD ... 2016-03-11 
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December 2015 

501 Båstad - Båstad nya station 3 411 

503 Förslöv - Ängelholm 6 848 

504 Båstad - Förslöv 4 586 

505 Torekov - Hov - Grevie 1851 2 394 29% 

506 Båstad - Ängelholm - Helsingborg 60 209 52 952 -12% 

523 Torekov - Rammsjö - Båstad 462 

525 Östra karup - Båstad 660 1443 119% 

527 Norrviken - Båstad 584 629 8% 

Gamla linje 506 (503+504+506) 60 209 64 386 7% 

501 Båstad - Båstad nya station 87% 

503 Förslöv -Ängelholm 75% 

504 Båstad - Förslöv 76% 

505 Torekov - Hov - Grevie 76% 

506 Båstad - Ängelholm - Helsingborg 59% 68% -9% 

523 Torekov - Rammsjö - Båstad 78% 

525 Östra karup - Båstad 52% 

527 Norrviken - Båstad 74% 
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Januari 2016 

501 Båstad Busstation - Båstad Station 3 411 7 748 127% 

503 Förslöv - Ängelholm 6 848 15 412 125% 

504 Båstad - Förslöv 4S86 9 9SS 117% 

SOS Torekov - Förslöv 2 187 2 394 2 676 22% 12% 

S06 Ängelholm - Helsingborg 84 3S7 52 9S2 3S 974 -S7% -32% 

S23 Torekov - Rammsjö - Båstad 462 12S1 171% 

S2S Båstad - Östra Karup 739 1443 2112 186% 46% 

527 Norrviken - Båstad 64S 

Gamla linje S06 {S03+S04+S06) 84 3S7 64 386 61341 -27% -S% 

S01 Båstad - Båstad nya station 88% 

S03 Förslöv - Ängelholm 72% 

S04 Båstad - Förslöv 7S% 

SOS Torekov - Hov - Grevie 86% 79% -7% 

S06 Båstad - Ängelholm - Helsingborg 60% 68% 8% 

S23 Torekov - Rammsjö - Båstad 78% 

S2S Östra karup - Båstad 73% S7% -16% 

S27 Norrviken - Båstad 68% 
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Februari 2016 

501 Båstad Busstation - Båstad Station 7 748 8 953 16% 

503 Förslöv - Ängelholm 15 412 16 798 9% 
504 Båstad - Förslöv 9 955 11 736 18% 
505 Torekov - Förs löv 2172 2 676 2 776 28% 4% 

506 Ängelholm - Helsingborg 71343 35 974 39 032 -45% 9% 

523 Torekov - Rammsjö - Båstad 1251 1570 25% 

525 Båstad - Östra Karup 2 370 2112 2 741 16% 30% 
527 Norrviken - Båstad 1429 

Gamla linje 506 (503+504+506) 71343 61341 67 566 -5% 10% 

501 Båstad - Båpstad nya station 90% 

503 Förslöv - Ängelholm 72% 

504 Båstad - Förslöv 73% 

505 Torekov - Hov - Grevie 88% 80% -8% 

506 Båstad - Ängelholm - Helsingborg 64% 81% 17% 

523 Torekov - Rammsjö - Båstad 82% 

525 Östra karup - Båstad 74% 57% -17% 

527 Norrviken - Båstad 68% 
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Mars 2016 

501 Båstad Busstation - Båstad Station 8 953 9 801 9% 

503 Förslöv - Ängelholm 16 798 18 646 11% 

504 Båstad - Förslöv 11 736 11654 -1% 

505 Torekov - Förslöv 2 512 2 776 2 818 12% 2% 

506 Ängelholm - Helsingborg 76 433 39 032 42 230 -45% 8% 

523 Torekov - Rammsjö - Båstad 1570 1629 4% 

525 Båstad - Östra Karup 1163 2 741 2 497 115% -9% 

527 Norrviken - Båstad 574 

Gamla linje 506 (503+504+506) 76 433 67 566 72 530 -5% 7% 

501 Båstad - Båpstad nya station 90% 

503 Förslöv - Ängelholm 68% 

504 Båstad - Förslöv 67% 

505 Torekov - Hov - Grevie 85% 76% -9% 

506 Båstad - Ängelholm - Helsingborg 64% 82% 18% 

523 Torekov - Rammsjö - Båstad 85% 

525 Östra karup - Båstad 67% 53% -14% 
527 Norrviken - Båstad 70% 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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KS § 70  Dnr KS 000312/2015 - 900 

Förslag på uppdaterade och reviderade av bidragsbestämmelser för 
barn och ungdomsföreningar i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Efter förslag från mittkoalitionen (BP, C och KD) beslutade kommunstyrelsen 

2015-03-11 att ge förvaltningen i uppdrag att se över bidragsnormerna så att 
eventuellt reviderade normer skulle gälla från 2016-01-01. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen vid tillfället att inkomna yrkanden från övriga partier skulle 
beaktas. Ärendet hanterades på nytt vid kommunstyrelsens sammanträde 
2015-10-14 där kommunstyrelsen beslutade om ny tidsplan samt att de 
reviderade bidragsbestämmelserna för barn- och ungdomsföreningar ska börja 
gälla från 1 januari 2017.  

 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Förslag till reviderade bidragsbestämmelser för barn- och 

ungdomsföreningar i Båstads kommun 
 Bilaga 2. Inkomna remissvar 
 
Föredragande Mia Lundström på Teknik och service föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Bilagt förslag på reviderade bidragsbestämmelser antas och börjar gälla från 

1 januari 2017 under förutsättning att 460 tkr utöver befintlig budget anslås 
för ändamålet i budgetprocessen för 2017 och framåt.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-03-17 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 
Dnr: KS 000312/2015 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till reviderade bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar i 
Båstads kommun 
Bilaga 2. Inkomna remissvar  
 

Samråd har skett med: 
Samtliga barn- och ungdomsföreningar i Båstads kommun 
Samtliga politiska partier i Båstads kommun 
 
 

Förslag på uppdaterade och reviderade av bidragsbestämmelser för barn 
och ungdomsföreningar i Båstads kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter förslag från mittkoalitionen (BP, C och KD) beslutade kommunstyrelsen 2015-03-11 att 
ge förvaltningen i uppdrag att se över bidragsnormerna så att eventuellt reviderade normer 
skulle gälla från 2016-01-01. Vidare beslutade kommunstyrelsen vid tillfället att inkomna yr-
kanden från övriga partier skulle beaktas. Ärendet hanterades på nytt vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-10-14 där kommunstyrelsen beslutade om ny tidsplan samt att de revide-
rade bidragsbestämmelserna för barn- och ungdomsföreningar ska börja gälla från 1 januari 
2017.   
 
Bakgrund 
Båstads kommun stödjer föreningslivet på flera sätt då främst genom att bevilja ekonomiska 
bidrag så att föreningarna kan bedriva sina verksamheter med en ekonomi i balans. Nu gäl-
lande bidragsnormer antogs av Kommunfullmäktige 2002 och har inte uppräknats sedan 2005. 
Dagens bidragssystem och dess normer är uppbyggt på ett sätt som uppmuntrar aktiviteter, 
det vill säga, desto fler barn och ungdomar som en förening har i aktiviteter desto fler kronor 
har föreningen fått i bidrag av kommunen. Bidragssystemet har inte prioriterat föreningars 
kostnader för anläggningar och hyror.  
 
Det kan konstateras att det inte finns lika många barn och ungdomar i Båstads kommun idag 
som det fanns på 2000-talets början. Föreningar i Båstads kommun har därför svårt att rekry-
tera medlemmar. Föreningar kan även ha svårt att rekrytera och behålla medlemmar på grund 
av att många idag väljer att aktivera sig utanför föreningsanknutna verksamheter. Lägger vi till 
ytterligare ett faktum, att föreningarnas kostnader för drift och underhåll har följt den gene-
rella kostnadsutvecklingen för samhället i stort, blir det relativt tydligt att många föreningar 
har svårt att få en ekonomi i balans. Detta har många föreningar framfört till kommunens 
tjänstemän och politiker. Med ovanstående som utgångspunkt lade mittkoalitionen fram för-
slaget om att en översyn av våra bidragsbestämmelser behövde göras.  
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Aktuellt 
Inför arbetet med översynen av bidragsnormaren bildades en arbetsgrupp bestående av tre 
politiker, tre föreningsrepresentanter samt två tjänstemän. Arbetsgruppens fokus lades på att 
skapa bra, rättvisa och transparanta bidragsnormer och med utgångspunkt ifrån de yrkanden 
politiska partier lämnade i samband med att ärendet väcktes. Vidare har ytterligare en mål-
sättning varit att nå en bred förankring, varför samtliga politiska partier och samtliga barn- och 
ungdomsföreningar har givits möjlighet att påverka och inkomma med ”remissyttranden”. Ef-
ter att arbetsgruppen träffats fyra gånger och tagit till sig och sammanställt inkomna åsikter 
och yttranden presenteras ett förslag till reviderade bidragsbestämmelser som biläggs denna 
tjänsteskrivelse. 
 
De stora ekonomiska förändringarna i de nya bidragsbestämmelserna finner vi under ” verk-
samhetsbidraget och driftsbidraget”.  Verksamhetsbidrag föreslås utbetalas för medlemmar i 
aktivitet från 4 – 25 års ålder mot tidigare 7 – 20 års ålder. Det nya förslaget avseende driftsbi-
drag innebär en höjning från 600 kr till 800 kr per driftspoäng samt att maxtaket höjs från 
50 000 kr till 130 000 kr. Maxtaket är dock indelat i olika nivåer och påverkas av mängden 
aktivitetstillfällen. Ekonomiskt innebär förslaget till de nya bidragsnormerna att kommunens 
budget för bidrag till barn- och ungdomsföreningar måste höjas ifrån 2 410 tkr till 2 870 tkr, en 
höjning med 460 tkr.  
 

Övervägande/framtid 
Det får anses stå utom tvivel att föreningslivet och speciellt barn- och ungdomsföreningar spe-
lar en viktig roll i samhället. Föreningarnas verksamheter är bland annat starkt bidragande till 
en god folkhälsa, en aktiv fritid som erbjuder de unga gemenskap och tillhörighet, samt att ut-
bilda barn och unga i samhällets normer och värderingar. Utifrån detta är förvaltningens ställ-
ningstagande att kommunen i möjligaste mån ska bidra till att skapa goda förutsättningar för 
föreningarnas verksamheter. Att kommunen har haft samma bidragsbestämmelser sedan 2002 
och inte har uppräknat belopp eller summor sedan 2005 samtidigt som föreningarna har färre 
medlemmar till bidragsberättigande aktiviteter i tillägg till ökade drift och underhållskostna-
der medför behov om att öka ekonomiska anslag till föreningarna. Bilagt förslag på nya och 
reviderade bidragsbestämmelser medför bättre ekonomiska förutsättningar för föreningslivet. 
Beslut om ändrade bidragsbestämmelser, enligt bilagt förslag, förutsätter beslut om utökad 
budget för ändamålet om 460 tkr.  
 
Kommunstyrelsen är den politiska instans som fattar beslut om bidragsbestämmelser medan 
det är kommunfullmäktige som fattar beslut om budget. 
I det fall beslut om utökad budget om 460 tkr ej fattas av kommunfullmäktige kan ej föreslagna 
bidragsbestämmelser tillämpas och i praktiken kommer det innebära att kommunstyrelsens 
beslut om nya bidragsbestämmelser samt kommunstyrelsens beslut om att de ska börja gälla 
från 1 januari 2017 måste upphävas. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Bilagt förslag på reviderade bidragsbestämmelser antas och börjar gälla från 1 januari 2017 
under förutsättning att 460 tkr utöver befintlig budget anslås för ändamålet i budgetprocessen 
för 2017 och framåt.  
 
Båstad 2016-03-17 
 
Sven-Inge Granlund 
Mark- och fritidschef 
Teknik och service
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FÖRSLAG  
Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar i Båstads kommun 

Nuvarande bidragsbestämmelser

ALLMÄNNA	BESTÄMMELSER

1
Kommunala	bidrag	utgår	enligt	följande	normer	till	föreningar	som
bedriver	fritidsverksamhet	i	Båstads	kommun.	Bidrag,	som	utbeta-
las	genom	kommunstyrelsen,	avser	att	täcka	en	del	av	kostnaderna
för	föreningens	verksamhet.	Medlemmarna	i	bidragsberättigad
förening	måste	därför	själva,	genom	skäliga	medlemsavgifter	och
egna	arbetsinsatser,	stödja	föreningens	verksamhet.

2
Bidragsberättigad	förening	ska	vara	verksam	i	Båstads	kommun.	
Majoriteten	av	medlemmarna	ska	vara	mantalsskrivna	i	Båstads	
kommun.	Föreningen	ska	vara	ansluten	till	riksorganisation	som	av	
regeringen	förklarats	berättigad	till	statsbidrag	för	sin	centrala	
verksamhet.	Lokala	föreningar	kan	i	vissa	fall	undantas	från	regeln	
om	anslutning	till	en	riksorganisation,	efter	särskild	prövning	i	
kommunstyrelsen.	

3
Föreningen	ska,	för	att	vara	bidragsberättigad,	ha	antagit	stadgar,	
valt	styrelse	och	varit	verksam	under	minst	12	månader.	

Reviderade bidragsbestämmelser

ALLMÄNNA	BESTÄMMELSER

1
Det	kommunala	bidraget	avser	att	täcka	en	del	av	kostnaderna	för	
föreningens	verksamhet.	Medlemmarna	ska	därför	själva,	genom	
skäliga	medlemsavgifter	och	egna	arbetsinsatser,	stödja	förening-
ens	verksamhet.

2
Bidragsberättigad	förening	ska	vara	verksam	i	Båstads	kommun	
och	vara	öppen	för	alla.	Majoriteten	av	medlemmarna	ska	vara	
mantalsskrivna	i	Båstads	kommun.	Föreningen	ska	vara	ansluten	
till	riksorganisation	som	är	godkänd	för	erhållandet	av	statligt	stöd	
till	sin	centrala	verksamhet.	Lokala	föreningar	kan	undantas	från	
regeln	om	anslutning	till	en	riksorganisation	efter	särskild	pröv-
ning.	

3
Föreningen	ska	ha	antagit	stadgar,	valt	styrelse	och	varit	verksam	
under	minst	12	månader.	Undantag:	Vid	ansökan	om	startbidrag	
gäller	speciella	regler.	
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4
Bidrag	utgår	till	förening	som	har	minst	10	medlemmar	i	åldern	4-
25	år	och	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	Laholms	
kommun	och/eller	 ngelholms	kommun.	Föreningen	ska	genom-
föra	minst	300	deltagaraktiviteter	per	år	för	åldersgruppen	4-25	år.	

5
Till	bidragsansökan	ska	bifogas	verksamhetsberättelse,	rapport	
över	ekonomisk	ställning	och	resultat	samt	revisionsberättelse.		

6
Bidragsansökan	ska	inlämnas	till	kommunen	på	särskild	blankett	
och	vara	undertecknad	av	ordförande/kassör	och	revisor.		

7
Lämnar	föreningen	avsiktligt	oriktiga	uppgifter	hanteras	sådan	
situation	civilrättsligt.	Inträffar	sådan	händelse	mer	än	en	gång	
förlorar	föreningen	rätten	till	kommunala	bidrag	nästkommande	
år.

8
Beviljat	bidrag	utbetalas	endast	till	föreningens	plusgiro	eller	
bankgiro.

9
Föreningen	ska	främja	en	livsstil	som	motverkar	bruk	och	miss-
bruk	av	alkohol,	tobak	och	andra	droger	samt	mobbing.	En	förut-
sättning	för	kommunalt	stöd	är	att	det	i	varje	förening	ska	finnas	en	
drog-	och	mobbingförebyggande	policy.	

4
Bidrag	utgår	endast	till	förening	som	har	minst	15	medlemmar	i	
åldern	7-20	år	och	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	La-
holms	kommun	och	 ngelholms	kommun.	Föreningen	ska	ha	kon-
tinuerlig	verksamhet	med	minst	300	deltagaraktiviteter	per	år	för	
åldersgruppen	7-20	år	enligt	normer	för	kommunalt	verksamhets-
bidrag.	

5
Bidragsmottagande	förening	är	skyldig	att	ställa	sina	räkenskaps-	
och	revisionshandlingar	till	förfogande	för	granskning	på	sätt	som	
kommunstyrelsen	beslutar.	

6
Till	bidragsansökan	ska	bifogas	verksamhetsberättelse,	rapport
över	ekonomisk	ställning	och	resultat	samt	revisionsberättelse.
Undantag:	Vid	ansökan	om	startbidrag	gäller	speciella	regler.

7
Bidragsansökan	ska	inlämnas	till	Teknik	 	service	på	särskilt	for-
mulär	och	vara	undertecknad	av	ordförande/kassör	och	revisor.
Ansökningsformulär	tillhandahålles	av	Teknik	 	service.

8
Föreningen	som	avsiktligt	lämnar	oriktiga	uppgifter	kan	krävas	på	
återbetalning	av	erhållet	bidrag.	

9
Beviljat	bidrag	utbetalas	endast	till	sökande	föreningars	plus-
giro/bankgiro/bankkonto.	

10
Föreningen	ska	främja	en	livsstil	som	motverkar	bruk	och	miss-
bruk	av	alkohol,	tobak	och	andra	droger.	Det	drogförebyggande	
arbetet	i	barn-	och	ungdomsverksamheten	ska	framgå	av	förening-
ens	verksamhetsberättelse.	
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STARTBIDRAG

Startbidraget	är	5	000	kr.	

Sökande	förening	ska	ha	minst	15	registrerade	medlemmar	i	åldern	
7-20	år,	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	Laholms	kom-
mun	och	 ngelholms	kommun.	Föreningen	får	inte	ha	varit	verk-
sam	på	orten	under	den	senaste	treårsperioden.	Då	speciella	skäl	
föreligger	kan	även	föreningar	av	lokal	karaktär	få	startbidrag.	

Till	ansökan	om	startbidrag	ska	bifogas:	
Intyg	att	föreningen	tillhör	riksorganisation	
Protokoll	från	styrelsens	konstituerande	sammanträde		
Stadgar	
Årsmötesprotokoll	eller	liknande
Medlemsmatrikel	
Verksamhetsplan	
Uppgift	om	föreningens	postgiro/bankgiro/bankkonto
Adress	till	styrelse	

Föreningen	är	återbetalningsskyldig	om	ingen	verksamhet	har	be-
drivits	första	året	och	ingen	verksamhetsberättelse	samt	ekono-
misk	rapport	redovisats.	

VERKSAMHETSBIDRAG	

Verksamhetsbidraget	innebär	att	föreningen	får	ett	bidrag	om	18	
kr	för	varje	gång	medlemmarna	i	ålder	7-20	år,	skrivna	i	Båstads,	
Laholms	och	 ngelholms	kommuner,	är	aktiva	i	föreningens	verk-
samhet.	

Följande	förutsättningar	ska	uppfyllas:	
Medlemmen	deltar	i	aktiviteter	minst	8	ggr	under	året	
Vid	varje	aktivitetstillfälle	ska	man	vara	minst	5	deltagare	inkl	le-
dare	(tennis,	ridning	och	bågskytte	3	deltagare	inkl	ledare)	
Närvarokorten	ligger	till	grund	för	ansökan	

STARTBIDRAG

Startbidraget	är	10	000	kr.	

Sökande	förening	ska	ha	minst	10	registrerade	medlemmar	i	åldern	
4-25	år,	som	är	mantalsskrivna	i	Båstads	kommun,	Laholms	kom-
mun	och	 ngelholms	kommun.	Föreningen	får	inte	ha	varit	verk-
sam	på	orten	under	den	senaste	treårsperioden.		

Till	ansökan	om	startbidrag	ska	bifogas:	
Intyg	att	föreningen	tillhör	riksorganisation	
Protokoll	från	styrelsens	konstituerande	sammanträde		
Stadgar	
Medlemsmatrikel
Verksamhetsplan
Uppgift	om	föreningens	plusgiro	eller	bankgiro	
Namn	och	adress	till	ordförande,	sekreterare	och	kassör	

Föreningen	är	återbetalningsskyldig	om	ingen	verksamhet	har	be-
drivits	första	året	och	ingen	verksamhetsberättelse,	ekonomisk	
rapport	samt	revisionsberättelse	redovisats.	

VERKSAMHETSBIDRAG

Verksamhetsbidraget	innebär	att	föreningen	får	ett	bidrag	om	6	kr	
för	varje	gång	medlemmar	i	åldern	4-6	år	samt	21-25	år	är	aktiva.	
Föreningen	får	ett	bidrag	om18	kr	för	varje	gång	medlemmarna	i	
ålder	7-20	år	är	aktiva.	För	att	vara	berättigade	till	verksamhetsbi-
drag	ska	medlemmarna	vara	skrivna	i	Båstads,	Laholms	eller	 ng-
elholms	kommun.	

Följande	förutsättningar	ska	uppfyllas:	
Medlemmen	deltar	i	aktiviteter	minst	8	ggr	under	året	
Vid	varje	aktivitetstillfälle	ska	man	vara	minst	5	deltagare	inkl	le-
dare	(tennis,	ridning	och	bågskytte	3	deltagare	inkl	ledare)	
Närvarokorten	ligger	till	grund	för	ansökan	
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Aktiviteterna	ska	vara	planerade	av	styrelse,	sektion,	medlems-
möte	eller	motsvarande	
Endast	en	sammankomst	per	idrottsgren	och	dag	får	medräknas	i	
samma	förening	
Aktiviteten	ska	vara	minst	1	timma	
Antal	aktiviteter	per	vecka	3	st	(gäller	inom	samma	sport)	

Bidrag	utgår	inte	till	entrébelagda	tävlingar,	kommersiella	ar-
rangemang	och	studiecirklar.	

Bidraget	utbetalas	dels	i	mars	för	perioden	1	juli	och	31	december	
och	dels	i	september	för	perioden	1	januari	 	30	juni.	Ansöknings-
handlingar	skickas	ut	av	Teknik	 	service.	

LOKALBIDRAG	

Lokalbidrag	utgår	om	50	%	av	godkänd	hyreskostnad	till	förening-
ar	som	hyr	lokaler	för	sin	verksamhet.

För	lokalbidrag	gäller	ett	maxtak	om	50	000	kr	per	förening.	För
förening	som	har	både	lokal-	och	driftsbidrag	gäller	maxtaket	på
50	000	kr	för	bidragen	räknade	tillsammans.

Lokalbidrag	utgår	inte	med	högre	belopp	än	vad	föreningen	erhållit	
om	de	ägt	lokalen.	Lokalbidrag	utgår	inte	till	subventionerade	loka-
ler	som	hyrs	ut	av	kommunen.	

Avtal	om	hyra	av	lokal	ska	godkännas	av	kommunstyrelsen.	

Bidraget	utbetalas	i	mars	månad.	Ansökningshandlingar	skickas	ut	
av	Teknik	 	service.	

Aktiviteterna	ska	vara	planerade	av	styrelse,	sektion,	medlems-
möte	eller	motsvarande	
Endast	en	aktivitet	per	idrottsgren/sport	och	individ	samt	dag	får	
medräknas	i	samma	förening	
Aktiviteten	ska	vara	minst	1	timma	
Högsta	antal	aktiviteter	per	individ	och	vecka	är	4	st	(gäller	inom	
samma	sport	eller	samma	förening)	
Om	2	eller	flera	föreningar	redovisar	en	och	samma	person	som	
aktiv	medlem	vid	samma	tillfälle	utgår	inget	bidrag.	Föreningarna	
får	själva	lösa	frågan	om	vem	som	är	berättigad	till	bidrag.	

Bidrag	utgår	inte	till	entrébelagda	tävlingar,	kommersiella	ar-
rangemang	och	studiecirklar.	

Bidraget	utbetalas	dels	i	februari	för	perioden	1	juli	och	31	decem-
ber	och	dels	i	augusti	för	perioden	1	januari	 	30	juni.		

LOKALBIDRAG

Lokalbidrag	utgår	om	50	%	av	godkänd	hyreskostnad	till	ideella	
föreningar	som	hyr	lokaler	för	sin	ideella	verksamhet.	

För	lokalbidrag	gäller	ett	maxtak	om	80	000	kr	per	förening	

Lokalbidrag	utgår	inte	till	hyra	av	kommunala	idrotts-	och	gymnas-
tiklokaler	eller	skattesubventionerade	lokaler,	såsom	Drivanan-
läggningen	(Drivan-,	Borga-	och	Parkethallen),	Grevie	Idrottshall	
och	Förslövs	IFs	konstgräsplan.	

Avtal	om	hyra	av	lokal	ska	godkännas	av	kommunen.	

Bidraget	utbetalas	i	februari	månad.		
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DRIFTSBIDRAG

Förening	som	äger	och	driver	egen	anläggning	kan	ansöka	om	bi-
drag	till	driften	av	anläggningen.	Kommunstyrelsen	har	rätt	till	
särskild	prövning	av	inkomna	ansökningar.	Varje	anläggning	po-
ängsätts	enligt	särskilt	system	och	poängens	värde	i	kronor	be-
stäms	årligen	av	kommunstyrelsen.	Driftsbidraget	är	i	nuläget	600	
kr/driftspoäng.	

För	driftsbidrag	gäller	ett	maxtak	om	50	000	kr	per	förening.	För	
förening	som	får	både	lokal-	och	driftsbidrag	gäller	maxtaket	om	
50	000	kr	för	bidragen	räknade	tillsammans.	

Bidraget	är	avsett	för	drift	av	anläggningen,	löpande	och	periodiskt
underhåll,	byte	och	inköp	av	inventarier	och	maskiner.

Hyr	föreningen	varaktigt	ut	hela	eller	delar	av	anläggningen	till
annan,	utgår	inte	driftsbidrag	till	nämnda	del.	Undantag	kan	göras
för	uthyrning	till	andra	föreningar	som	uppfyller	kraven	för	lo-
kal/driftsbidrag.	

Önskar	förening	ändring	av	poängsättningen	för	sin	anläggning	på
grund	av	ändrade	förhållanden,	ska	detta	meddelas	till	Teknik	
service	senast	den	31	december.

Kommunstyrelsen	har	rätt	att	dra	in	hela	eller	delar	av	bidraget	om	
anläggningen	inte	sköts	på	ett	godtagbart	sätt.	

Bidraget	utbetalas	i	mars	månad.	Bokslut	och	verksamhetsberät-
telse	ska	medföra	ansökan.	Ansökningshandlingar	skickas	ut	av	
Teknik	 	service.	

DRIFTSBIDRAG

Förening	som	äger	och	driver	egen	anläggning	eller	arrenderar	
anläggning	kan	ansöka	om	bidrag	till	driften	av	anläggningen.	Varje	
anläggning	poängsätts	enligt	särskilt	system	och	poängens	värde	i	
kronor	bestäms	i	samband	med	budgetarbetet.	Driftsbidrag	utbeta-
las	endast	till	ideella	föreningar.	

För	driftsbidrag	gäller	ett	maxtak	om	130	000	kr	per	förening.	
För	att	föreningar	ska	få	max	130	000	kr	i	driftsbidrag	måste
förening	också	uppvisa	minst	3	000	aktivitetstillfällen	per	år.
2	000-2	999	aktivitetstillfällen	ger	ett	maxtak	om	100	000	kr.
1	000 1	999	aktivitetstillfällen	ger	ett	maxtak	om	70	000	kr.
150 999	aktivitetstillfällen	ger	ett	maxtak	om	50	000	kr.

Bidraget	är	avsett	för	drift	av	anläggningen,	löpande	och	periodiskt	
underhåll,	byte	och	inköp	av	inventarier	och	maskiner.	

Hyr	föreningen	varaktigt	ut	hela	eller	delar	av	anläggningen	till	
annan,	utgår	inte	driftsbidrag	till	nämnda	del.	Undantag	kan	göras	
för	uthyrning	till	andra	föreningar	som	uppfyller	kraven	för	lo-
kal/driftsbidrag.

Önskar	förening	ändring	av	poängsättningen	för	sin	anläggning	ska	
detta	meddelas	till	kommunen	senast	den	31	december.	

Kommunen	har	rätt	att	dra	in	hela	eller	delar	av	bidraget	om	an-
läggningen	inte	sköts	på	ett	godtagbart	sätt.	

Bidraget	utbetalas	i	februari	månad.		
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DRIFTSBIDRAG ‐ Poängsystem	

Idrottsplatser	
Matchplan	
Gräsplan	 	60	x	100	m	 15	p	
Gräsplan	 	40	x			60	m	 		5	p	

Konstgräsplan	
Konstgräsplan	 	60	x	100	m	 	4	p	

Träningsplan
Grusplan	 	60	x	100	m	 		8	p	
Grusplan	 	60	x			40	m	 		3	p	

Belysning	
Belysning	 per	plan 1	p

Friidrott
Friidrottsbanor	 stybb	

Övriga	grönytor	
Gräsytor	 per	1	000	kvm 0,04	p

Klubbutrymmen	
Klubblokal	 per	kvm	 		0,06	p	
Omklädning	 per	kvm	 		0,08	p	
Bilokaler	 per	kvm	 		0,04	p	

Tennisanläggningar	
Tennisbana	 grus	 		7	p 	
Tennisbana	 asfalt	 		1	p	

7	p	för	de	två	första	banorna,	därefter	3	p/bana

Ridanläggning	
idhus	 per	100	kvm	 		3	p	
Paddock	grus	 per	kvm	 		2	p 	
Stallboxar	 per	box	 		0,5	p	
Dressyrbana	 per	kvm	 		3	p 	

DRIFTSBIDRAG ‐ Poängsystem

Idrottsplatser	
Gräsplan	 	60	x	100	m	 30	p	
Gräsplan	 	40	x			60	m	 		5	p	

Konstgräsplan	 	60	x	100	m	 15	p	

Grusplan	 	60	x	100	m	 		8	p	
Grusplan	 	60	x			40	m	 		3	p	

Belysning	 per	plan	 		1	p	

Övriga	gräsytor per	1	000	kvm 		0,04	p	

Klubbutrymmen
Klubblokal per	kvm 		0,06	p	
Omklädning per	kvm 		0,08	p	
Bilokaler per	kvm 		0,04	p	

Tennisanläggning
Tennisbana grus 		7	p	

Ridanläggning
idhus	 per	100	kvm	 		3	p	
Paddock	grus	 per	kvm	 		2	p 	
Stallboxar	 per	box	 		0,5	p	
Dressyrbana	 per	kvm	 		3	p 	
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Hoppbana gräs	 15	p
Uteridanläggning	 gräs	 		0,4	p 	
Uteridanläggning	 grus	 		0,3	p 	

2	p	per	1000	kvm	upp	till	5000	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm
3	p	per	1000	kvm	upp	till	2500	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm	
per	1000	kvm	

Skid‐	och	fritidsanläggningar	
Skidbacke	med	lift	 	 		3	p	
Skidspår	 per	km	 		0,5	p	
Vandringsspår	 per	km	 		1	p	
Lägerplats	 		0,5	p	
Belyst	motionsslinga						 per	km 3	p
Ej	belyst	motionsslinga	 per	km 1	p

Skjutbanor	
Långhållsskytte	 per	bana 1	p
Korthållsskytte	och	
pistolbana	 per	bana 1	p
Banor	för	älg,	skeet,	
trap,	viltmål,	hare	 per	bana 1	p

Småbåtsanläggningar	
Brygga	 		0,5	p	
Sjösättningsramp	 	 		0,5	p	

Övriga	anläggningar	
Bisamhälle	 		0,5	p	
Bo lingbana	 		8	p	
Boulespelplan	 per	100	kvm	 		0,25	p	

Hoppbana	 gräs 15	p
Uteridanläggning	 gräs	 		0,4	p 	
Uteridanläggning	 grus	 		0,3	p 	

2	p	per	1000	kvm	upp	till	5000	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm
3	p	per	1000	kvm	upp	till	2500	kvm,	därefter	1	p	per	1000	kvm	
per	1000	kvm	

Skid‐	och	fritidsanläggningar	
Skidbacke	med	lift	 	 		3	p	
Skidspår	 per	km	 		0,5	p	
Vandringsspår	 per	km	 		1	p	
Lägerplats	 		0,5	p	
Belyst	motionsslinga per	km 		3	p	
Ej	belyst	motionsslinga per	km 		1	p	

Skjutbanor
Långhållsskytte per	bana 		1	p	
Korthållsskytte	och
pistolbana per	bana 		1	p	
Banor	för	älg,	skeet,
trap,	viltmål,	hare	 per	bana 		1	p	

Småbåtsanläggningar
Brygga	 		0,5	p	
Sjösättningsramp	 		0,5	p	

		0,5	p	
		8	p	

Övriga	anläggningar	
Bisamhälle	
Bo lingbana	
Boulespelplan
Butt	för	bågskytte	

per	100	kvm	 		0,25	p	
		0,5	p	
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LEDARUTBILDNINGSBIDRAG	

Ledarutbildningsbidrag	utgår	till	kurser	och	utbildning	inom	barn-	
och	ungdomsverksamhet.	

Bidraget	kan	sökas	av	alla	föreningar	i	Båstads	kommun	och	under	
hela	året.	

Sökande	förening	ska	alltid	skriftligt	eller	via	e-post	ansöka	om	
kursen	i	förväg	hos	Teknik	 	service.	

Inga	bidrag	utbetalas	till	kurser	som	ansöks	i	efterhand.	

När	kursen	har	varit	ska	fakturakopia	på	beviljad	kurs	skickas	in
till	Teknik	 	service	för	utbetalning	av	bidraget.

Maxbelopp	10	000	kr/år	och	förening.

INVESTERINGSBIDRAG	

Investeringsbidraget	är	inte	avsett	att	täcka	de	fasta	kostnader	
föreningen/organisationen	har	för	sin	anläggning	eller	inventarier.	

Bidraget	är	avsett	att	täcka	föreningens/organisationens	kostnader	
vid	nödvändiga	reparationer,	ex.vis	handikappanpassning,	energi-
besparande	åtgärder	och	myndighetsålagda	reparationer.	

Investeringsbidraget	kan	sökas	under	hela	året	och	kommunstyrel-
sen	tar	upp	alla	ansökningar	för	behandling	vid	årets	sista	sam-
manträde.	

LEDARUTBILDNINGSBIDRAG

Ledarutbildningsbidrag	utgår	till	kurser	och	utbildning	inom	barn-	
och	ungdomsverksamhet.		All	utbildning	ska	belysa	idrottens	
betydelse	för	att	främja	folkhälsa,	jämställdhet	och	integration.

Bidraget	kan	sökas	av	alla	barn-	och	ungdomsföreningar	under	
hela	året.	

Sökande	förening	ska	alltid	skriftligt	eller	via	e-post	ansöka	om	
kursen	i	förväg.	Inga	bidrag	utbetalas	till	kurser	som	ansöks	i	efter-
hand.	

När	kursen	har	ägt	rum	ska	fakturakopia	på	beviljad	kurs	och	del-
tagarbevis	skickas	in	för	utbetalning	av	bidraget.		

Antalet	medlemmar	i	åldern	4-25	år	ligger	till	grund	för	hur	mycket	
bidrag	en	förening	kan	få	per	år.	Bidraget	beräknas	på	antalet	ak-
tiva	medlemmar	(100	kr/medlem	och	år),	men	alla	bidragsberätti-
gade	barn-	och	ungdomsföreningar	har	möjlighet	att	söka	bidrag	
om	minst	7	000	kr	per	år.

	
	

INVESTERINGSBIDRAG	

Bidraget	är	avsett	att	täcka	hela	eller	delar	av	föreningens	kostna-
der	vid	nödvändiga	reparationer,	ex.	vis	handikappanpassning,	
energibesparande	åtgärder	och	myndighetsålagda	reparationer.	
Bidraget	kan	även	gå	till	nyinvesteringar	som	främjar	föreningens	
verksamhet	och	även	kommer	allmänheten	tillgodo.	

Investeringsbidraget	är	inte	avsett	att	täcka	de	fasta	kostnader	
föreningen	har	för	sin	anläggning	eller	inventarier.	

Investeringsbidraget	kan	sökas	under	hela	året.	
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Bidragsberättigad	förening/organisation	ska	alltid	lämna	in	ansö-
kan	innan	investeringen	är	gjord.	
Ansökan	ska	innehålla	utförlig	kostnadskalkyl	och	ev.	ritningar.	
Om	ansökan	lämnas	in	efter	det	att	investeringen	påbörjats	lämnas	
inga	bidrag.	
Sökande	förening	ska	ha	färdigställt	investeringen	inom	ett	år	från	
det	att	bidraget	utbetalats,	i	annat	fall	är	föreningen	återbetal-
ningsskyldig.	
Efter	slutfört	arbete	ska	fakturakopior	för	de	kostnader	bidraget	
beviljats	för,	lämnas	in	till	Teknik	 	service.	

Bidragsberättigad	förening/organisation	ska	alltid	lämna	in ansö-
kan	innan	investeringen	är	gjord.	
Om	ansökan	lämnas	in	efter	det	att	investeringen	påbörjats	lämnas	
inga	bidrag.	
Ansökan	ska	innehålla	utförlig	kostnadskalkyl	och	ev.	ritningar.	
Efter	slutfört	arbete	ska	fakturakopior	för	de	kostnader	bidraget	
beviljats	för,	skickas	in.	
Om	sökt	investeringsbidrag	är	större	än	50	000	kr,	ska	föreningen	
även	söka	bidrag	hos	extern	bidragsgivare	och	i	ansökan	uppge	
vilken	bidragsgivare	och	hur	mycket	man	söker.	
Om	förening	inte	genomför	investeringen	inom	ett	år	från	det	att	
bidraget	utbetalts,	har	kommunen	rätt	att	begära	återbetalning	av	
bidraget.	

HYRESBIDRAG

Förening	som	hyr	följande	förenings-	och	bolagsägda	anläggningar	
till	sin	barn-	och	ungdomsverksamhet	4-25	år	erhåller	subvention-
erad	hyra	enligt	följande:

Grevie	Idrottshall
Måndag-fredag	kl	08-16 25	kr/tim	
Måndag-fredag	kl	17-22 65	kr/tim	
Lördag-söndag	kl	08-22 25	kr/tim	

Drivananläggningen	
Drivan-	och	Borgahallen	 		55	kr/tim	
Parketthallen	 110	kr/tim	

Konstgräsplan	Förslövs	IF	
Måndag-fredag	kl	08-22	 150	kr/tim	
Lördag-söndag	kl	07-22	 225	kr/tim	

edovisning	av	subventionerade	tider	ska	skickas	in	av	före-
ning/bolag	som	äger	anläggningen	en	gång	i	månaden	eller	två	
gånger	om	året.	
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Remissyttrande gällande förslag till Bldragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar i 

Båstads kommun. 

Förslag till nya bidragsbestämmelser är tydliga och anpassade utifrån dagens ålders- och 

föreningsstruktur i Båstads kommun. Det är viktigt att både små som stora föreningar ska känna en 

"rättvisa" med de reviderade bidragsnivåerna. 

Bidragsförslaget innefattar flera olika bidragsformer. Den bidragsförändring som skiljer sig mest från 

nuvarande bidragsbestämmelser är Driftbidraget. Det nya förslaget innebär en ökning med ca 460 tkr 

vilket vi stä fler oss bakom. Det som är nytt är att maxtaket för bidraget har ökat men att det också 

ställs krav på aktivitetstillfällen vilket vi ser mycket positivt på. 

Det är viktigt ur ett långsiktigt samhällsperspektiv att stödja all barn- och ungdomsverksamhet för att 

öka den aktiva fritiden. 

Under rubriken Ledarutbildningsbidrag bör skrivas in ett stycke om "att all utbildning ska belysa 

idrottens betydelseför att främja folkhälsa, jämställdhet och integration". 

Under rubriken Allmänna bestämmelser §2 står det att "Bidragsberättigade föreningar ska vara 

verksam i Båstads kommun och öppen för alla". Går det att förtydliga alla? 

De nya bidragsbestämmelserna ligger helt I linje med moderaternas budgetförslag inför 2016 om 

ökat bidrag för att främja barn- och ungdomsföreningarna I kommunen. 

Förslag till nya bidragsbestämmelser kommer att gälla för 2017 varför vi önskar en utvärdering inför 

bokslut 2017, våren 2018, om de nya bidragen gjort skillnad utifrån 2016. 

För moderaterna 

Christer de la Matte l<erstin Gustafsson 
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Yttrande över Bidragsnormer för barn- och ungdomsföreningar i Båstad 

Förslag är väl genomarbetat och bra och förankrat hos föreningsrörelsen. Vi har 
inget ytterligare att tillföra. 

sekreterare 
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Liberalernas svar på 

Förslag till Bi dragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar i Båstads kommun 

Vi anser att förslaget är bra i sina intentioner varför vi inte har några synpunkter. 

Båstad februari 2016 

Liberalerna i Båstad 

Thomas Andersson 
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